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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
-----------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
: คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Educational Administration)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพบริหารการศึกษา
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562
6.3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ในการประชุมคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมือ่ วันที่
14 มีนาคม 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักบริหารการศึกษา นักบริหารสถานศึกษา
8.2 นักวิจัย
8.3 ผู้ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานการศึกษา
8.4 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

2

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

ที่

3

ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปร.ด.
นศ.ม.
รป.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
สังคม-มัธยมศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่
สาเร็จ
2555
2551
2549
2555
2551
2549

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548
2556
2546
2534

ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในยุค
Thailand 4.0 และการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา สร้าง
บุคลากรให้ มีความพร้ อมกับ การพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิตอล ให้ มีความสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว ตลอดจนสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในมิติต่างๆมีผลกระทบต่อ
การจั ดการเรี ย นการสอนและที่เกี่ย วข้องกั บสถานการณ์ในการพัฒ นาทางเศรษฐกิจคือการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่และนวัตกรรม(Innovation)ทางการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและกระจาย
ความรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและสังคมไทยยังทาได้ไม่มากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อทุกประเภทไม่
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มประชากรทั่วประเทศการพัฒนาเนื้อหาสาระผ่านสื่อที่เอื้อต่อการเสริมสร้างปัญญา
แนวคิดการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับประชาชนยังมีน้อยทั้งนี้เพราะ
ยังขาดนักบริห ารที่เข้าใจในการสร้างองค์ความรู้ ที่เรียนนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสาคัญใน
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารการศึกษาต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความ
เสื่อมถอยทางด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม
ของคนไทยและการละเลยต่อคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยถูกครอบงาโดย
วัฒนธรรมตะวันตก การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ยังดาเนินการค่อนข้างน้อยการผลิต
พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไม่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญ ที่สุด

4
ขาดการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านการผลิตการพัฒนา
และการบริหารงานบุคคลและในปัจจุบันหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลยังไม่เอื้ออานวยต่อการสร้างคนดีคนเก่งหรือให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพราะกระบวนการเรียนรู้
ยังขาดการบูรณาการระหว่างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาด้านสติปัญญาทักษะอาชีพกับการพัฒนาจิตใจ
ทั้งด้ านคุณ ธรรมจริ ย ธรรมตลอดจนความเหลื่ อมล้ าทางสั ง คม ความหลากหลายของพหุ วัฒ นธรรม การ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
การส่ งเสริ มการศึกษาด้านการบริห ารการศึกษา และการบริห ารจัดการวัฒ นธรรมองค์ก ร
จึงจาเป็นต้องสร้างนั กบริหารรุ่น ใหม่ที่เข้าใจกระบวนการของการบริหารในการบูรณาการความรู้จากองค์
ความรู้และประสบการณ์หลายๆด้านในการบริหารการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนของการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้ง การเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารการศึกษาของประเทศ
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
11.3.1 มาตรฐานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา
เนื่องจากบุคคลที่มีความประสงค์จะศึกษาตามหลักสูตรนี้จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากาหนด และ
เมื่อศึกษาต่อในสาขานี้ระดับดุษฎีบัณฑิตก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากาหนดเช่นกัน
สาหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อตามหลักสูตรนี้แต่ไม่ผ่านการศึกษาสาขานี้ในระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตรจะกาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา ตามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กาหนด
11.3.2 มาตรฐานด้านเนื้อหา
หลักสูตรนี้กาหนดเนื้อหาที่เน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ที่
นามาใช้ในการให้การศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาทั้งที่เป็นนักวิชาการภายในและ
ต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการสาขานี้
11.3.3 มาตรฐานด้านระเบียบวิธีการวิจัย
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ดังนั้น ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงที่นามาใช้ทา
วิทยานิพนธ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติของสาขานี้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้
ความสาคัญด้านการจัดการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และการจัดการศึกษาในประชาคม
อาเซียน ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร
จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ /
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หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/ หรือการแก้ปัญหา
ในการจัดการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งในมาตรา7
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนรวมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นหลักสูตรที่บริหารจัดการโดย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎี บั ณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มี
แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานวิชาชีพการบริห ารการศึกษาคุรุสภา แผนพัฒ นาประเทศ
นโยบายของรัฐบาล ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเหมาะสม และ
จะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
14.3 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน กาหนดให้ มี กลยุ ท ธ์ การเรีย นการสอนและการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นนักบริหารมืออาชีพเพื่อสอดรับกับการพัฒนาการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นนักวิชาการที่มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการ
วิจัย มีความเชี่ยวชาญรอบรู้เชิงลึก ในศาสตร์บริหารการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ด้านการบริหารการศึกษาระดับสูง
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความสาคัญ ซึ่งปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
มุ่งปฏิรูปทั้งในด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย ตลอดจนประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดให้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันการศึกษาและมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒนาทางวิชาการและทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการมีคุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาการศึกษาให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติและสังคมโลก จาเป็นที่จะต้องมีนักบริหารการศึกษาที่เป็นนักวิชาการ เป็น
ผู้นา เป็นนักวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในศาสตร์บริหารการศึกษา มุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาและประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการศึกษาและองค์การ
ทางการศึกษา สถานศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นดังนี้
1.3.1 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
1.3.2 เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.3 เป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมการบริหารจาก
กระบวนการวิจัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ในการ
พัฒนา และหลักฐาน/ดัชนีชี้วดั ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
การนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไปใช้

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้าใจในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษากับอาจารย์ผู้สอน
2. การพัฒนาประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาให้แก่ผู้สนใจได้รับ
ทราบ
1. พัฒนาความสามารถในการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. เสริมสร้างความสนใจของผู้มี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครเข้าศึกษา
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. สร้างความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการประชุมของอาจารย์
ผู้สอนตามปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. เอกสารการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตามเวลาที่กาหนด
2. จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. ผลการสารวจความคิดเห็นของ
ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
4. ผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
1. รายงานการประชุมการปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษาที่มี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
ประสบการณ์สูง
2. เอกสารการสัมมนาการพัฒนา
2. พัฒนาปรับปรุงตามความคิดเห็นของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 3. เอกสารการพัฒนาหลักสูตรการจัด
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การศึกษาของคณะกรรมการการ
ทั้งในอดีตและปัจจุบนั
อุดมศึกษา (กกอ.)
3. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการ
ศึกษาตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ จัด
เนื้ อหาวิชาในสั ดส่ว นที่สั มพัน ธ์กัน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สั ปดาห์ และต้องจัดเวลาเรียนในแต่ล ะ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และต้องจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนในภาค
ปกติ และจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อีกหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคเรียนที่ 1
เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(2) มีประสบการณ์ในการทางานหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาและการศึกษาอย่างน้อย 5
ปี หรือมีผลงานในเชิงการบริหารการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
(3) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(4) มีแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิจัยการบริหารการศึกษา
(5) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขา และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.2 หลักสูตรแบบ 2.1
(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
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(3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือบริหารในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ
(4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขา และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา แต่ในระดับมหาบัณฑิตไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือทางด้านการศึกษา
มาก่อน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิชาการบริหารการศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงเรียน และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การศึกษามหาบัณฑิต
หรือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ/หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าและคุรุสภา
รับรอง ต้องศึกษารายวิชาในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภา
กาหนดเพิ่มเติม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1.1
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
10
10
10
10
10
ปีที่ 2
10
10
10
10
ปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
แบบ 2.1
จานวนนักศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
15
15
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
45
15
15

2566
15
15
15
45
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย:บาท)

ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าวัสดุ
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมงบดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2562
1,400,000
1,400,000
2562

3. บริหารบัณฑิตศึกษา
4. บริหารมหาวิทยาลัย
5. ประกันความเสี่ยง
รวมรายจ่ายทั้งหมด
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษาต่อปี

2563

2564
2,800,000
2,800,000
ปีงบประมาณ
2564

2565
2,800,000
2,800,000

2566
2,800,000
2,800,000

2565

2566

600,000
500,000
400,000
200,000

600,000
500,000
400,000
200,000

600,000
500,000
400,000
200,000

600,000
500,000
400,000
200,000

600,000
500,000
400,000
200,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

-

300,000
300,000

300,000
300,000
300,000
300,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
400,000
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,800,000 2,800,000

300,000
300,000

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ประมาณการรายจ่าย

2563
2,800,000
2,800,000

2562
2563
400,000
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,800,000 2,800,000
94,000

94,000

94,000

94,000

2566
400,000
200,000
200,000
2,800,000
94,000

*ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อหลักสูตร 280,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 (แบบมุ่งเน้นการวิจัย)
แบบ 2.1 (แบบศึกษารายวิชาและการวิจัย)
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาเสริม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1
60 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
60 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

60
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต

แบบ 2.1
36 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การก าหนดเลขรหั ส รายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ยตั ว เลขรหั ส ทั้ ง หมด 7 ตั ว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชัน้ ปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาและสาขาวิชา
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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รหัสวิชา
1067201
1067202
1067203

1068106

รหัสวิชา
1067101
1067103
1067104
1067105
1067106
1067107
1067108
1067109
1067207

3) รายวิชา
แบบ 1.1
1. รายวิชาเรียน ไม่นับหน่วยกิต
ชื่อวิชา
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
Seminar on Educational Administration Research I
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
Seminar on Educational Administration Research II
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3
Seminar on Educational Administration Research III
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation

จานวน 9 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

60(0-120-60)

แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 36 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
จานวน 27 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Integration of Theories for Educational Administration
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Human Resource Development in Educational Administration
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration
สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Integrity Merit and Ethics of Educational Administrator
การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance and Educational Development Techniques
การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Curriculum Development and Student Affairs in the 21st Century
พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Supervisory Behavior in Educational Administration
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
3(90)
Practicum in School and Educational Administration
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1.2 วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ให้เลือกวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือความจาเป็น ที่คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาตามความเหมาะสม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(2-2-5)
Education Policy and Planning Development
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
3(2-2-5)
Seminar on Educational Administration Research I
1067202 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
3(2-2-5)
Seminar on Educational Administration Research II
1067204 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
3(2-2-5)
Comparative Education Policy and International Education
1067205 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
3(2-2-5)
Applications of Information Technological System
for Educational Administration
1067206 ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
3(2-2-5)
Leadership and organizational Behavior Change
1067208 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Budgeting Management Development and Economics
1067209
1067210
1067211

1068106

of Education
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Educational Administration and Management by State
and Local Administration Organization
สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
Seminar on Politics, Economy, and Social Problem Related to
Educational Administration
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
Advanced Statistics for Educational Research
1.3 หมวดวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
36

หน่วยกิต
36

14

รหัสวิชา
1555102
1555103
1555104

1.4 หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
English for Doctoral Students I
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
English for Doctoral Students II
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
English for Doctoral Students III

4) เงื่อนไขของหลักสูตร
1) ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ทางการศึกษา จะต้อง
ศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1068404 พื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Foundation
1068405 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamentals of Educational Administration
2) ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงทางการศึกษา แต่ไม่ใช่ทางการบริหารการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กาหนด โดยไม่
นับหน่วยกิตดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1068405 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamentals of Educational Administration
5) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษา จะต้องมีการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1
รหัสวิชา
1067201
1068106

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3
10
10

รหัสวิชา
1067202
1068106

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3
10
10

รหัสวิชา
1067203
1068106

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3
10
10

รหัสวิชา
1068106

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
1068106

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
1068106

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
10
10
หน่วยกิต
10
10
หน่วยกิต
10
10
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แบบ 2.1
รหัสรายวิชา
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
รวมหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
1067106 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
1067108 การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21
1067XXX วิชาเลือก 1

รหัสรายวิชา
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1067109 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
1067XXX วิชาเลือก 2
รหัสรายวิชา
1067XXX วิชาเลือก 3
1068106 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสรายวิชา
1068106 วิทยานิพนธ์
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รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
9
น(ท-ป-อ)
3(X-X-X)
12
15

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

3(2-2-5)
12
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
1068106 วิทยานิพนธ์

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
12
12
น(ท-ป-อ)
12
12
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

2

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

3

ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น

4

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

5

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

6

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

ลาดับ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
นศ.ม.
รป.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.
Ph.D.
ศศ.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
ศษ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
ศษ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สังคม-มัธยมศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
Education
การสอนสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
การบริหารการศึกษา
การศึกษาคณิตศาสตร์
Education
การประถมศึกษา
ภาษาไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ปีที่สาเร็จ
2555
2551
2549
2555
2551
2549
2548
2556
2546
2534
2549
2527
2518
2550
2541
2538
2551
2532
2528
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7

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ

8

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

9

ดร.ขวัญชัย ขัวนา

10

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

ลาดับ

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ปวค.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน )
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ชีววิทยา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม

2559
2550
2547
2560
2553
2548
2558
2554
2548
2545
2558
2551
2547
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3.2.2 อาจารย์ประจา

1

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

2

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

3

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูล
สุข

4

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

5

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

6

รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ

ลาดับ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
Ph.D.
ศศ.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
ศษ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

Education Psychology
จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ
อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
Education
การสอนสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
การบริหารการศึกษา
การศึกษาคณิตศาสตร์
Education
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

2535
2523
2520
2550
2543
2542
2536
2549
2527
2518
2550
2541
2538
2551
2532
2528
2534
2524
2519
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7

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

8

ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ

9

ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ

10

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

11

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

12

ดร.ขวัญชัย ขัวนา

13

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

ลาดับ

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.
รป.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ปวค.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
Education
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน )
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สังคม-มัธยมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ชีววิทยา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม

2550
2542
2539
2559
2550
2547
2560
2553
2548
2555
2551
2549
2555
2551
2549
2548
2558
2554
2548
2545
2558
2551
2547
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14

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น

15

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ลาดับ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2556
2546
2534
2555
2536
2530
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
มี ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์รายละเอียดตามรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
การบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนาทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหา องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทั้งยังมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่
เพื่อนาองค์ความรู้หรือศาสตร์ในการบริหารการศึกษา มาพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ
5.3 ช่วงเวลา
ตามที่ระบุในแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แผน แบบ 1.1
60 หน่วยกิต
5.4.2 แผน แบบ 2.1
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ทาหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการทางานนอกเวลา
5.5.5 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และใน
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกต
และจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ จากกรรมการภายนอก
5.6.4 ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน
ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
เป็นนักบริหารและเป็นผู้นา เพื่อทาหน้าที่ในการพัฒนา
การศึกษา สามารถกาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา
ในหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาเอกชน
เป็นนักวิจัยเพื่อบุกเบิก แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ระบบ กระบวนการ และ
แนวทางปฏิบัติ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ

เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง
เพื่อพัฒนาศาสตร์ของการบริหารการศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง

เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
ศาสตร์บริหารการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสร้างองค์ความรู้ใหม่

กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1. การศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา
1. นักศึกษาตรวจสอบปัญหาการจัดการศึกษาที่
เป็นอยู่ทั้งในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา
2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสามารถนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา
3. การกาหนดรูปแบบจาลองที่สามารถนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา
4. การตรวจสอบความเป็นได้ของรูปแบบที่นักศึกษา
กาหนด
5. สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
2. การกาหนดรูปแบบจาลองการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบบจาลอง
ที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษากาหนดร่วมกัน
1. ความซื่อสัตย์ต่อการค้นหาปัญหาเพื่อการแก้ปัญหา
ที่ถูกต้อง
2. ความมีคุณธรรมในการคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหา
3. การสร้างความเชื่อถือและการยอมรับในรูปแบบ
การแก้ปัญหา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหา
1.1 การสอดแทรกคุณธรรม
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนใน จริยธรรมในการสอนเนื้อหาของแต่
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
ละรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของ ความเข้าใจในการใช้ความรู้ทางการ
จรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อ
บริหารการศึกษาในแต่ละด้านอย่าง
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
มีคุณธรรม อันจะนาไปสู่
จริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้าน
ความสาเร็จตามที่ผู้บริหารศึกษาพึง
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ ประสงค์
ความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบ
1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ต่อตนเองและผู้อื่น
การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการ องค์ความรู้ที่จะนาไปใช้ในการจัด
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม การศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
หลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน ประสิทธิภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีการ
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม อันจะนาไปสู่การได้ข้อมูล
ที่แท้จริงในการวิเคราะห์เพื่อหา
คาตอบที่มีความตรงและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านความรู้
2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
2.1 การจัดการสัมมนาใน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่เป็นหลักการบริหาร
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่ การศึกษาในด้านต่างๆ อย่าง
เป็นแก่นในสาขาวิชาการบริหาร
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนได้
การศึกษาหรือวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในศาสตร์
2.2 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน
ของการบริหารการศึกษา นักบริหาร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมถึง การศึกษาและสถานศึกษา บุคคลที่
ประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้นรู้
สนใจการจัดการศึกษา และเพื่อนใน
เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่ง ห้องเรียนเพื่อให้เกิดแง่คิดในแนว
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญ ทางการแก้ไข หรือการพัฒนาการจัด
ฉลาด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
เป็นอยู่มากยิ่งขึ้น
เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาการบริหาร
2.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การศึกษา ทั้งในระดับชาติและ
วิธีการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา
นานาชาติ
องค์ความรู้ในศาสตร์กับการบริหาร
การศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

การประเมินผลการเรียนรู้
1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้เรียนในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการ
แสดงออกถึงการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การใช้ถ้อยคา ความมีน้าใจ
ต่อเพื่อนที่ศึกษาร่วมกัน และ
พฤติกรรมด้านต่างๆที่แสดงออกถึง
คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นนัก
บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์
1.2 การพิจารณาผลงานที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ไปศึกษา
ค้นคว้า พร้อมทั้งเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามานั้น
เป็นผลงานที่แสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นาเสนอ
โดยพิจารณาจากการอ้างอิง
แหล่งที่มาและการเสนอผลการ
วิเคราะห์ทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่เสีย
อย่างสร้างสรรค์
2.1 ความรู้ทุกด้านที่กล่าวมา ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ความสามารถใน
หลักการบริหารการศึกษาในด้าน
ต่างๆ และความรู้ความสามารถใน
การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อการ
แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา องค์
ความรู้ในศาสตร์การบริหาร
การศึกษานั้นจะใช้รูปแบบการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง
เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการ
ปฏิบัติได้จริงของผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 พิจารณาผลงานตามที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายว่าผู้เรียน
ได้นาเสนอหลักการ แนวคิด และ
ผลงานวิจัยของนักวิชาการ รวมทั้ง
แนวคิดการวิเคราะห์ของผู้เรียนใน
การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาการ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถแสวงหาความรูใ้ นการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้
อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกของสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาในขั้นสูง
3.3 สามารถออกแบบและ
ดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญใน
เรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนว
ปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถสูงในการแสดง
ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และ
แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น
ผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และ
สังคมที่ซับซ้อน

กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
ที่ถูกต้องอันจะนาไปสู่ความต้องการ จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้
ที่ผู้เรียนพึงประสงค์อย่างแท้จริง
อย่างเหมาะสม
2.3 เน้นกระบวนการเรียนการ
สอนผ่านการทาวิจัย ให้นักศึกษา
ค้นคว้า และอภิปรายร่วมกัน
3.1 การจัดสัมมนาทางวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้
วิทยากรทั้งที่เป็นชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
3.2 การจัดทัศนศึกษาในสถานที่
ต่างๆที่จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.3 การจัดการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การศึกษา
กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม

3.1 การพิจารณาเอกสารการ
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของผู้เรียน โดยพิจารณาความเข้าใจ
ในกิจกรรม และการวิพากษ์วิจารณ์
กิจกรรมที่เข้าร่วมอย่างมีหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยรองรับ
อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อ
การนาไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
3.2 การพิจารณาผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานจากผู้บริหารหน่วยงาน
หรือตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงาน
มอบหมาย ซึ่งการประเมินอาจารย์
ใช้แบบการประเมินของ
คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และ/หรือ เป็นแบบ
ประเมิน ที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทาขึ้น
ใช้เองก็ได้

4.1 การมอบหมายการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยการทาความ
เข้าใจผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หรือ
ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
จากนักวิชาการต่างประเทศ หรือ
ร่วมกันจัดทากิจกรรมทางวิชาการ
ภายในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รวมทั้งการร่วมกันจัด
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน และต่างมหาวิทยาลัย

4.1 การวัดและการประเมินผล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบนี้ควรใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง โดยใช้วิธีการศึกษา สังเกต
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบประกอบกับ
การกาหนดเกณฑ์การแสดงออก
ทั้งนี้จะได้วิเคราะห์ผลแห่งพฤติกรรม
นั้นๆ ว่าเป็นเช่นไร
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5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สาคัญและซับซ้อน
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป
5.3 สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดย
การนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
สาคัญ

กลยุทธ์การสอน
4.2 การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน
ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพ และ/หรือการเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมอื่นที่ผู้บริหาร
การศึกษาหรือสถานศึกษาเกี่ยวข้อง
4.3 การมอบหมายให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งที่เป็น
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มุ่งมั่นให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้บริการ
แก่ทุกคนทุกหมู่เหล่า

การประเมินผลการเรียนรู้

5.1 มอบหมายงานที่เสริมสร้าง
ทักษะด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสารและการสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการนาเสนอผลสรุปของ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การให้
การศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ

5.1 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ควรใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง โดยการตั้งโจทย์ให้
ผู้เรียนได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในลักษณะต่างๆ จากนั้นก็ให้
พิจารณาด้วยตนเองว่าจะนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยวิธีใด และควร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562
 ความรับผิดชอบหลัก
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะในการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
3.ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.ความรู้

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
หมวดวิชาเฉพาะ
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา
1067106 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1067108 การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนในศตวรรษที่ 21
1067109 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
หมวดวิชาเลือก
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
1067202 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
1067203 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3
1067204 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
1067205 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา

1067206 ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
 
1067207 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา  
1067208 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  
1067209 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1067210 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
 
1067211 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

หมวดวิชาเสริมทักษะ
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
1068404 พื้นฐานทางการศึกษา
1068405 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
วิทยานิพนธ์
1068106 วิทยานิพนธ์

5.ทักษะในการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
3.ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.ความรู้

1.3 2.1 2.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
1.1 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น
1.2 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา
อาจารย์ผู้สอนจัดทาผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ได้ทาความตกลงหรือแจ้งให้กับผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
2.2 การทวนสอบระดับคณะ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการประกัน
คุณภาพระดับสาขาวิชา
2.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย
2.3.1 ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้สอบตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินอย่างละเอียด
แล้วดาเนินการตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน
2.3.2 ส่งผลการประเมินผ่านกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
2.3.3 ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
2.3.4 รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แบบ 1.1
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์
2. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติห รื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
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แบบ 2.1
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. สอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้ มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์
3. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หรืออบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่ เช่น เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง และอยู่ในการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนการทาหน้าที่ตามลาพัง
1.5 มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การ
วัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี โดยกาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับอาจารย์
ใหม่ในปีแรกที่เข้าทางาน
2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่าง
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา
2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนาการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในภาควิชา
2.1.4 การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการ
สอนและการประเมินผล
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2.1.5 การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย์
2.1.6 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2558 สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีระบบและกลไกลการบริหาร การควบคุมและกากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน จานวน 11 ข้อ ได้แก่
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
1.5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
1.6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
1.7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี)
2. บัณฑิต
2.1 บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 บัณฑิตมีงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.3 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา
3.1 มีกระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือก และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้
นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของหลักสูตร
3.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เรียนการสอนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งจัดทา
คู่มือสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแจกให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการเผยแพร่คู่มือนักศึกษาในรูปแบบไฟล์
ดิจิตอล ในเว็ปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามรถสืบค้นและดาวโหลดได้
3.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยสาขาวิชา
เป็ น ผู้ ก าหนดคุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการมี ก ารก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รรั บ การสั ม ภาษณ์ แ ละประเมิ น โดย
คณะกรรมการคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประกอบการพิจารณา
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาทุกคนร่วมเป็นกรรมการสาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4
ครั้งซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษาในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอนอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้าร่วม
ประชุมในการวางแผนติดตามและทบทวนหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% ทุกครั้ง
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับประเทศ ในฐาน TCI เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กับสาขาวิชา
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยพิจารณาผู้คุณวุฒิ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา มาทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ
ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากภายนอกนั้น แนวทางการพิจารณาจะคานึงถึงความเพียงพอของ
งบประมาณในสาขาวิชา โดยมีระบบกากับติดตามและตรวจสอบการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้ตาม
มคอ.3 และ มคอ.4
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกมีความที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่มุ่งสร้างนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้และทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง และบริบทองค์กร ท้องถิ่นและประเทศ โดยมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษาโดยผ่านระบบ Online
5.2.2 อาจารย์ประจารายวิชากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เรียน
รายวิชา
5.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการ
และแผนการเรียนแก่นักศึกษา
5.2.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สนใจในด้านต่างๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สถิติ เป็นต้น
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินผลนักศึกษาเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และการปรับปรุงผลการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
การทาวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และดาเนินการจัดสอบตามกาหนดเวลาที่กาหนด โดย
คณะกรรมการสอบเป็นผู้พิจารณาคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และการ
สอบป้องกันของนักศึกษาและร่วมกันพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
จัดการเรียนการสอนภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
และตามกาหนดเวลา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ห้องเรียน และห้องประชุม อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
ชั้น 8 ประกอบด้วย ห้องประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุดนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น 7
ประกอบด้วย ห้องสานักงานคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง
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ประสานงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และห้องประชุม ชั้น 6 ประกอบด้วย
ห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ห้องสืบค้น ห้องสมุดระดับบัณฑิตวิทยาลัย
6.2.2 อาคารนวัตกรรมใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย ชั้น 2
ประกอบด้วย ห้องสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมสังคมและสาขาวัดผลประเมินผล
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ห้องประชุม
ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง ชั้น 6 ประกอบด้วย
ห้องเรียน จานวน 5 ห้อง ห้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6.2.3 มีทรัพยากรการเรียนการสอนด้านหนังสือตาราวารสารสื่ออิเลคทรอนิกส์เครื่องมืออุปกรณ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือภาษาไทย
จานวน 2,000 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 1,500 เล่ม
วารสารภาษาไทย
จานวน 2,200 เล่ม
วารสารภาษาอังกฤษ
จานวน 1,500 เล่ม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพประจาปีของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่เหลือ) ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 %
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลยุทธ์การ
สอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
3) การประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินการสอนในทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
2) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน การมอบหมายงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแผนการ
ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
การประเมินการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
1) การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
2) การประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทาวิจัยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและวิเคราะห์
ผลการดาเนินการของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร ระดมความ
คิดเห็นวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยการรวบรวมข้อมูล
ประสิ ทธิผ ลของการสอน รายงานผลและประเมินการสอน สิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

39
รหัสวิชา
1067101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Integration of Theories for Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการและกระบวนการทางการบริหาร ปรัชญาการศึกษา นามา
ผสมผสานเพื่อการบริหารการศึกษา รวมถึงระบบและการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ สังเคราะห์ข้อเสนอ
เชิงทฤษฎี รวมถึงองค์ประกอบของหลักการและแนวคิดของผู้บริหารมืออาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้บริหาร การเป็นมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน มนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในองค์การวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาทุก
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
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.
1067102

การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3-0-6)
Education Policy and Planning Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ต่อการจัดการศึกษา
ในการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษา
เชิงเปรียบเทียบการกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนของไทยกับประเทศที่พัฒนา เพื่อกาหนดกลยุทธ์และ
วิธีดาเนินการที่ใช้ในการบริหาร และการจัดการทางการศึกษา สังเคราะห์ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ใน
การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารกิจการนักเรียน การบริหารการประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนผลงานวิจัย ซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษาในระดับต่าง 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
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Human Resource Development in Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมผู้นาการเปลี่ยนแปลง ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
บริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ทางานเป็นทีมในองค์กร และสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีการในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเน้นกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งศึกษา
การวางแผนกาลังคนตามหลักการบริหารงานบุคคลในทางการบริหารการศึกษา
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.
1067104

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบทฤษฎีและวิธีการวิจัยขั้นสูงของการวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงประเมินผล การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การออกแบบการวิจัย ประเมินงานวิจัย และ
พัฒนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
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.
1067105

สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาพัฒนาการต่าง ๆ ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ในการคิดและการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารและการบริการ การบริหาร
วิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ธุรการ การเงินพัสดุ องค์การ สานักงานหรือองค์คณะบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและ
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บริหารการศึกษา การกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริหารของสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาในการเลือกใช้ทฤษฏี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท มห
ภาคและภูมิสังคม อาทิ การให้ความสนใจกับการบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองค์กรทางธุรกิจ การให้
ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานะที่เป็นทุนสาหรับการจัดการศึกษา และระบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
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.
1067106

สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Integrity Merit and Ethics of Educational Administrator
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาการวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่คุรุสภากาหนด
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม สามารถปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาสามารถเสนอแนวคิดในการนาหลักการ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพาและความร่วมมือ ระหว่าง
บุคคลกับองค์การ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ด้านจริยธรรมของนักบริหารการศึกษา ในศาสตร์
ตะวันออกและตะวันตก ศึกษาลักษณะเฉพาะ องค์ประกอบ มาตรฐาน ของจรรยาบรรณนักบริหารการศึกษา
และพัฒนาตัวบ่งชี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นาเสนอ อภิปรายปัญหา และข้อเสนอแนะทางคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษาไทยในระดับต่างๆ เพื่อการแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนัก
บริหารการศึกษาให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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 development for
education administrators’ moral value, ethics, and good governance practices.
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การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Quality Assurance and Educational Development Techniques
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี ระบบ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษา ทฤษฎีการจัดการ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในการจัดการศึกษา เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก และกากับติดตาม จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาผลไปรองรับการประเมิน
ภายนอก และนาผลมาพัฒนาสถานศึกษา ศึกษาวิพากษ์การจัดการคุณภาพการศึกษาขององค์การทางการศึกษา
ในประเทศไทยและต่างประเทศ นาเสนอตัวแบบเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
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.
1067108

การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Curriculum Development and Student Affairs in the 21st Century
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การ แนวคิ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและการบริหารการจัดการเรียนการสอนเสริมแนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
วิธีการและกระบวนการจัดทาหลั กสู ตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น การติดตาม
ประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา เปรียบเทียบ
หลักสูตรในต่างประเทศ ประกอบกับ หลักการ แนวคิด ของการบริหารงานวิชาการเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และ
คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้เกิด
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบการแนะ
แนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริมวินัยคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒ นากิจการและกิจกรรม
นักเรียนได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
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
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countries for applying innovative educational administration and developing educational quality
with the 21st century skill approaches.
1067109

พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Supervisory Behavior in Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการ กระบวนการ การนิเทศการศึกษา
ในการพัฒนานวัตกรรมพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนกระบวนการนิเทศ
การศึกษาเชิงระบบ ในการควบคุมและประเมินผลในการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีความต่อเนื่องโดยผู้บริหาร
ในองค์การทางการศึกษา ในการบริหารเชิงคุณภาพทั้งองค์กร การวิเคราะห์ภาวะผู้รับการนิเทศเพื่อการเลือกใช้
พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารการศึกษา การศึกษา วิจัยและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
องค์การทางการศึกษา เน้นบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา
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.
1067201

สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
3(2-2-5)
Seminar on Educational Administration Research I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์
สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย
สมมติฐาน และข้อควรคานึงทางสถิติ) การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การ
บรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย
และการเขียนผลการวิจัย
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.
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สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
3(2-2-5)
Seminar on Educational Administration Research II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ กาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ จัดทาวิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ
ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การ
อภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
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.
1067203 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3
3(2-2-5)
Seminar on Educational Administration Research III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิพากษ์ประเด็นสาคัญเพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องที่สนใจ และทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงนาไปสู่หลักการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปัญหาและความสาคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และ
วิธีดาเนินการวิจัย การอภิปรายความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ นาเสนอและวิพากษ์โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
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.
1067204

นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
Comparative Education Policy and International Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ นโยบายการศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย
อเมริกา และยุโรป หรือประเทศพัฒนาอื่นๆ ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและวางแผน
การศึกษา การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศ ข้อสรุปสาหรับการนาผลการศึกษาที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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.
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การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
3(3-0-6)
Applications of Information Technological System
for Educational Administration.
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและวิธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเป็นผู้นาในการพัฒนาและใช้นวัตกรรม
การบริหาร 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,
1067206

ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Leadership and organizational Behavior Change
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการทฤษฎีภาวะผู้นา ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปัจจัยหรือองค์ประกอบของพฤติกรรมแต่ละระดับการวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีกับพฤติกรรมที่คาดหวังและเป็นจริง การนาเสนอตัวแบบภาวะผู้นาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การทางการศึกษาไทย
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
1067207

การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
3(90)
Practice in Educational Administrators
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา นโยบายและการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
การศึกษา การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหาร
งบประมาณการเงิน การบริหารทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของ
ผู้บ ริ ห าร แนวทางการพัฒ นาเป็ น ผู้ บริ ห ารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและ
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม
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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.
1067208

สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณและเศรษฐศาสตร์
1(1-2-6)
ทางการศึกษา
Seminar on Budgeting Management Development and Economics
of Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ ระบบการเงิน
การงบประมาณและการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาผลกระทบต่อการเงิน การงบประมาณ การคลัง
ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารงบประมาณทางการศึกษาและการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบ
เศรษฐกิจ การศึกษากับขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐในการจัดการกับระบบการศึกษา
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.
1067209

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Educational Administration and Management by State
and Local Administration Organization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่ของในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สังเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรและความเหมาะสมของท้องถิ่น
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.
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สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Politics, Economy, and Social Problem Related to
Educational Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมิน
ระบบการศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
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.
1067211 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Educational Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระเบียบ วิธีการทางสถิติชั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้
วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การทดสอบนัยสาคัญของสถิติเพื่อการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ การทานาย การคาดคะเนและการแปลความหมายในเชิงปริมาณ
Methodology in advanced statistics for educational administration
research, application of advanced statistical methods for data analysis, use of computer
software, tests for statistical significance to compare relationships, predictions, and quantitative
interpretations.
1067301 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3(3-0-6)
Seminar on Doctoral Dissertation I
สั มมนาการสั งเคราะห์ งานวิจัย การพั ฒ นาหั ว ข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทาดุษฎีนิพนธ์
ส าหรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาจากผลการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย (การตั้ ง ปั ญ หาวิ จั ย
สมมติฐาน และข้อควรคานึงทางสถิติ) การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การ
บรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย
และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการและบทบาท
ความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสาหรับเขียนบทความฝึกการเขียน
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสาหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Seminar on synthesizing research and developing research topics of
interests to conduct doctoral dissertations in educational administration (setting research
problems, hypothesis, and statistical considerations), finding related literature, describing
statistical analysis and relating research problems, analyzing size and research impacts, and
writing research findings. Principles of professional writing such as articles on academic papers:
planning and writing articles, using the Internet for article and paper writing practice in Thai and
English to be published in academic periodicals.
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สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3(3-0-6)
Seminar on Doctoral Dissertation II
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทาดุษฎีนิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ
ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การ
อภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์
Seminar on analyzing theoretical conceptual frameworks and developing
conceptual frameworks to conduct doctoral dissertations in educational administration
Reviewing and analyzing related literature. Analyzing research procedures for research topics
of interest. Discussing appropriateness of research models in depth, and Writing dissertation
proposals.
1067303

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3(3-0-6)
Seminar on Doctoral Dissertation III
สัมมนาและวิเคราะห์ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษานาเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
Seminar on analyzing the accuracy of doctoral dissertation proposals in
educational administration, and presenting in public conferences.
1555102

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
English for Doctoral Students I
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร การอ่านบทความ
Review English structures. Practice speaking, communication, and reading articles.

1555103

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
English for Doctoral Students II
พัฒนาทักษะการอภิปราย เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การเขียนเรียงความใน

หัวข้อต่างๆ
Practice discussion skills, reading techniques, summary writing, and essay writing on
different topics.
1555104

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
English for Doctoral Students III
พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ รายงานการวิจัย
ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ
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Practice analytical and critical reading, article writing, abstract writing, and
research report writing, and academic presentation skills.
1068404

พื้นฐานทางการศึกษา

3(3-0-6)

Fundamental of Education

ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีปรัชญาการศึกษา นโยบายและจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา รวมถึงปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคใหม่
Study and analyze concepts of educational theories, philosophy, policies,
and goals of education management, and issues and trends of modern educational management
1068405

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamental of Educational Administration
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้ นา บทบาท คุณลักษณะและประเภทของผู้ นา
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและกรณีตัวอย่าง ศึกษารูปแบบภาวะผู้นา เทคนิคการจูงใจ การ
สร้างมนุษยสั มพันธ์ การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ นาในท้องถิ่น การ
เสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา และสังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ระบบและกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษายุคใหม่ การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และบริบทของแนวโน้มในการจัดการศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึก ษา จัดโครงสร้างการ
บริหาร รวมไปถึงการกาหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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.
1068106

วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
60(0-120-60)
Doctoral Dissertation
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหารสถานศึกษา ที่สามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 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.
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วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
36(0-72-36)
Doctoral Dissertation
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหารสถานศึกษา ที่สามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 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.

51

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ

52
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้นสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาให้มีคุณภาพ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557
1. ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นนักบริหารมืออาชีพ มี
ภาวะผูน้ า เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัย มีความ
เชี่ยวชาญรอบรู้เชิงลึก ในศาสตร์บริหารการศึกษา มุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบริหาร
การศึกษาระดับสูง
2. ความสาคัญของหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562
1. ปรัชญา
ปรับใหม่
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นนักบริหารมืออาชีพเพื่อ
สอดรับกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัด
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นนักวิชาการที่มีภาวะผูน้ า มี
ความสามารถในการวิจัย มีความเชี่ยวชาญรอบรู้เชิงลึก ในศาสตร์
บริหารการศึกษา มุ่งมั่นทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ด้านการบริหารการศึกษาระดับสูง
2. ความสาคัญของหลักสูตร
ปรับใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามี
ความสาคัญ ซึง่ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรปู
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0
และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มุ่งปฏิรูปทั้งใน
ด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย ตลอดจนประกาศคุรุสภาเรื่อง การ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดให้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมุ่งให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันการศึกษาและมาตรฐาน

สาระการปรับปรุง
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สาระการปรับปรุง
วิชาการ และวิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒนาทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการมี
คุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนา
การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติและสังคมโลก
จาเป็นทีจ่ ะต้องมีนักบริหารการศึกษาที่เป็นนักวิชาการ เป็นผู้นา
เป็นนักวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
ศาสตร์บริหารการศึกษา มุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างองค์
ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาและประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการศึกษาและ
องค์การทางการศึกษา สถานศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
3. วัตถุประสงค์
ปรับใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษา ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีจุดเน้นดังนี้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นดังนี้
1. เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
1. เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
องค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
2. เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีวสิ ัยทัศน์ เป็น
2. เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีวสิ ัยทัศน์ เป็นผูน้ า
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
การเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และ
3. เป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมการบริหารจากกระบวนการวิจัย
และนวัตกรรมการบริหารจากกระบวนการวิจยั
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4. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

5. รายวิชาในแต่ละหมวด (หลักสูตร แบบ 2.1)
1) หมวดวิชาบังคบ จานวน 15 หน่วยกิต
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3-0-6)
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหาร
การศึกษา 3(3-0-6)
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และ
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
1067106 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
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4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
(หลักสูตร แบบ 1.1)
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 3(2-2-5)
1067202 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2 3(2-2-5)
1067203 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 3(2-2-5)
5. รายวิชาในแต่ละหมวด (หลักสูตร แบบ 2.1)
1) หมวดวิชาบังคับจานวน 27 หน่วยกิต
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1067106 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
การศึกษา 3(2-2-5)

สาระการปรับปรุง
ปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้มี 2 แผน เป็น
แบบ 1.1 และ 2.1 โดยเพิ่มหน่วยกิตใน
แบบ 2.1 จากเดิม 60 หน่วยกิต เป็น 72
หน่วยกิต

เพิ่มเติม

เพิ่มรายวิชา 1067106 สัมมนาคุณธรรม
และจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา ,
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิค
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 1067108
การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 , 1067207 การฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหาร
สถานศึกษา และ 1067109 พฤติกรรมการ
นิเทศในการบริหารการศึกษา
ตัดรายวิชา 1067106 สัมมนาการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 1 และ1067107
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2

55
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2557

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562
1(0-2-1)
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ
1067107 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
การศึกษา 3(3-0-6)
1 (0-2-1)
1067108 การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่
21 3(3-0-6)
1067109 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
1067207 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหาร
สถานศึกษา 3(90)
2) หมวดวิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
1067201 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา1 3(2-2-5)
การศึกษา 3(2-2-5)
1067102 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา2 3(2-2-5)
1067202 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษา
1067204 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษา
นานาชาติ 3(3-0-6)
นานาชาติ 3(3-0-6)
1067203 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ 1067205 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทาง
การศึกษา 3(3-0-6)
การศึกษา 3(3-0-6)
1067204 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทาง
1067206 ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การศึกษา 3(3-0-6)
องค์การ 3(3-0-6)
1067205 ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1067208 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และ
องค์การ 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
1067206 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา3(3-0-6) 1067209 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กร
1067207 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
1067210 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการ
1067208 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กร บริหารการศึกษา 3(2-2-5)
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
1067211 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
1067209 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับ
การบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1067210 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง

เพิ่มรายวิชา 1067201 สัมมนาการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา1 และ 1067102
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา2
ตัดรายวิชา 1067201 สัมมนาคุณธรรม
และจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา,
1067203 การประกันคุณภาพ และ
เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
1067206 พฤติกรรมการนิเทศในการ
บริหารการศึกษา
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3) วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
1068106 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นบั หน่วยกิต
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
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3) วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
1068106 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
1068106 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นบั หน่วยกิต
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
6. แผนการศึกษา (หลักสูตร แบบ 1.1)
ภาคเรียนที่ 1
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 (ไม่นบั
หน่วยกิต)
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
1067202 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2 (ไม่นบั
หน่วยกิต)
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
1067203 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 (ไม่นบั
หน่วยกิต)
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง
เพิ่มเติม
คงเดิม
คงเดิม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม
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6. แผนการศึกษา (หลักสูตร แบบ 2.1)
ภาคเรียนที่ 1
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067XXX วิชาเลือก 1
3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067106 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
3 หน่วยกิต
1067XXX วิชาเลือก 2
3 หน่วยกิต
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ภาคเรียนที่ 4
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 5
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 6
1068106 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
6. แผนการศึกษา (หลักสูตร แบบ 2.1)
ภาคเรียนที่ 1
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067106 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
การศึกษา
3 หน่วยกิต
1067108 การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนในศตวรรษที่ 21
3 หน่วยกิต
1067XXX วิชาเลือก 1
3 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนรายวิชา

ปรับเปลี่ยนรายวิชา
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ภาคเรียนที่ 3
1067104 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067107 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
3 หน่วยกิต
1067XXX วิชาเลือก 3
3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 4
1068106 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 5
1068106 วิทยานิพนธ์
ภาคเรียนที่ 6
1068106 วิทยานิพนธ์

สาระการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 3
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3 หน่วยกิต
1067106 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067XXX วิชาเลือก 2
3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 4
ปรับเปลี่ยนรายวิชา
1067XXX วิชาเลือก 3
3 หน่วยกิต
1068106 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 5
คงเดิม
12 หน่วยกิต 1068106 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 6
คงเดิม
12 หน่วยกิต 1068106 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2557
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการและกระบวนการทางการบริหาร
ปรัชญาการศึกษา นามาผสมผสานเพื่อการบริหารการศึกษา รวมถึงระบบ
และการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงทฤษฎี
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2562
สาระในการปรับปรุง
1067101 การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการและกระบวนการทางการบริหาร
ปรัชญาการศึกษา นามาผสมผสานเพื่อการบริหารการศึกษา รวมถึงระบบ
และการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงทฤษฎี
รวมถึงองค์ประกอบของหลักการและแนวคิดของผู้บริหารมืออาชีพ จิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้บริหาร การเป็นมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาเพือ่ นร่วมงาน มนุษย์สัมพันธ์และ
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อผลการ
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สาระในการปรับปรุง
ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในองค์การวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่เหมาะสมสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาทุกระดับทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทาง
1067102 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทาง
คงเดิม
การศึกษา 3(3-0-6)
การศึกษา 3(2-2-5)
แนวคิดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวคิดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี ต่อการจัดการศึกษาในการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี ต่อการจัดการศึกษาในการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์
การศึกษา และการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาเชิง
การศึกษา และการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาเชิง
เปรียบเทียบการกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนของไทยกับประเทศที่ เปรียบเทียบการกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนของไทยกับประเทศที่
พัฒนา เพื่อกาหนดกลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่ใช้ในการบริหาร และการ พัฒนา เพื่อกาหนดกลยุทธ์และวิธีดาเนินการที่ใช้ในการบริหาร และการ
จัดการทางการศึกษา สังเคราะห์ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการ จัดการทางการศึกษา สังเคราะห์ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการ
บริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
บริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารการ สถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนผลงานวิจัย ซึ่งสามารถ ประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนผลงานวิจัย ซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ นามาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
1067103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ศึกษา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงของโลก
รูปแบบกรอบแนวคิดและวิธีการในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล และสังคมผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา บริหาร
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ความเสี่ยงและความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ทางาน
เน้นกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งศึกษาการวางแผน เป็นทีมในองค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีการในการ
กาลังคนตามหลักการบริหารงานบุคคลในทางการบริหารการศึกษา
พัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชวี ิต สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเน้นกระบวนการพัฒนา
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ทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งศึกษาการวางแผนกาลังคนตามหลักการ
บริหารงานบุคคลในทางการบริหารการศึกษา
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหาร
1067104 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษา 3(3-0-6)
การศึกษา 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบทฤษฎีและวิธีการวิจัยขัน้ สูงของ
การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบทฤษฎีและวิธีการวิจัยขัน้ สูงของ
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย
เชิงอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงประเมินผล การวิจยั เชิง
เชิงอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงประเมินผล การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การออกแบบการ ปฏิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การออกแบบการ
วิจัย ประเมินงานวิจัย และพัฒนางานวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
วิจัย ประเมินงานวิจัย และพัฒนางานวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ 1067105 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
บริหารการศึกษา 1(0-2-1)
ทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
สัมมนาพัฒนาการต่าง ๆ ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การ
สัมมนาพัฒนาการต่าง ๆ ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดและการปฏิบัติเสียใหม่ให้สอดคล้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดและการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์
ต้องกัน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ดังกล่าวช่วยให้มนุษย์สามารถกาหนดนวัตกรรมใหม่ ๆขึ้น เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการ
จัดการด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การให้ความสนใจกับ บริหารและการบริการ การบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองค์กรทางธุรกิจ การให้ความสนใจกับ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานะที่เป็นทุนสาหรับการจัดการศึกษา และ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงินพัสดุ องค์การ
บริหารจัดการทางวิชาการ
สานักงานหรือองค์คณะบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา การกาหนด
นโยบาย แผนกลยุทธ์ และนาสูก่ ารปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริหารของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในการเลือกใช้ทฤษฏี หลักการ
และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท มหภาคและภูมสิ ังคม

สาระในการปรับปรุง
คงเดิม

ปรับคาอธิบายรายวิชา
และปรับหน่วยกิตชั่วโมง
การสอน
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อาทิ การให้ความสนใจกับการบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองค์กรทาง
ธุรกิจ การให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานะที่เป็นทุน
สาหรับการจัดการศึกษา และระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
1067106 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 1(0-2-1)
1067201 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 3(2-2-5)
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจยั การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัย
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจยั การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัย
เพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา เพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควร จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควร
คานึงทางสถิต)ิ การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหา
คานึงทางสถิต)ิ การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหา
วิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจยั วิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจยั
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย
1067107 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2 1(0-2-1)
1067202 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2 3(2-2-5)
หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ กาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ กาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ จัดทา
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ จัดทา
วิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ
วิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ
ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัย ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัย
สาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของ
สาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของ
แบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
และนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
และนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
1067203 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 3(2-2-5)
วิพากษ์ประเด็นสาคัญเพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องที่สนใจ และทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนาไปสู่หลักการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปัญหาและความสาคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิด และวิธีดาเนินการวิจัย การอภิปรายความเหมาะสมของ

สาระในการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสรายวิชาย้ายไป
เป็นหมวดวิชาเลือก และ
ปรับหน่วยกิตชัว่ โมงการ
สอน

เปลี่ยนรหัสรายวิชาย้ายไป
เป็นหมวดวิชาเลือก และ
ปรับหน่วยกิตชัว่ โมงการ
สอน

เพิ่มรายวิชา
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สาระในการปรับปรุง
ระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ นาเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อที่
ประชุมสัมมนา
1067108 การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนในศตวรรษที่ 21
เพิ่มรายวิชา
3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารการจัดการเรียนการสอนเสริม
แนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตร วิธีการและกระบวนการจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น การติดตาม ประเมิน ปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาการนิเทศ
หลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา เปรียบเทียบหลักสูตรใน
ต่างประเทศ ประกอบกับ หลักการ แนวคิด ของการบริหารงานวิชาการเชิง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
รู้จักการจัดการและคิดเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้
เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการให้
เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบการแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ นานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจการและกิจกรรมนักเรียนได้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
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1067207 การฝึกปฏิบัตงิ านการบริหารการศึกษาและบริหาร
สถานศึกษา 3(90)
ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา โดย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษา นโยบายและการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
การศึกษา การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน การบริหาร
ทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ จิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการศึกษา คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพผูบ้ ริหาร หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต
จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิต
สาธารณะและเสียสละให้สังคม
1067201 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
1067201 สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
การศึกษา 3(2-2-5)
การศึกษา 3(2-2-5)
สัมมนาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
สัมมนาการวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ด้าน
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จริยธรรมของนักบริหารการศึกษา ในศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก ศึกษา สาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่คุรุสภากาหนด
ลักษณะเฉพาะ องค์ประกอบ มาตรฐาน ของจรรยาบรรณนักบริหาร
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้
การศึกษา และพัฒนาตัวบ่งชี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นาเสนอ อภิปราย สังคม สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ปัญหา และข้อเสนอแนะทางคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
และผู้บริหารการศึกษาสามารถเสนอแนวคิดในการนาหลักการเกี่ยวกับ
การศึกษาไทยในระดับต่างๆ เพือ่ การแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
ของนักบริหารการศึกษาให้ปฏิบตั ิตนในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและการ พึ่งพาและความร่วมมือ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ให้เหมาะสมกับ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สภาวการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ด้าน
จริยธรรมของนักบริหารการศึกษา ในศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก

สาระในการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชาย้ายไป
เป็นหมวดวิชาเลือก และ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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ศึกษาลักษณะเฉพาะ องค์ประกอบ มาตรฐาน ของจรรยาบรรณนักบริหาร
การศึกษา และพัฒนาตัวบ่งชี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นาเสนอ อภิปราย
ปัญหา และข้อเสนอแนะทางคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
การศึกษาไทยในระดับต่างๆ เพือ่ การแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักบริหารการศึกษาให้ปฏิบตั ิตนในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1067202 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ 1067204 นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ นโยบาย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ นโยบาย
การศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย อเมริกา และยุโรป หรือประเทศ
การศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย อเมริกา และยุโรป หรือประเทศ
พัฒนาอื่นๆ ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและวางแผน พัฒนาอื่นๆ ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและวางแผน
การศึกษา การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศ ข้อสรุปสาหรับ การศึกษา การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศ ข้อสรุปสาหรับ
การนาผลการศึกษาทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ การนาผลการศึกษาทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย
ไทย
1067203 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ
1067107 การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3(3-0-6)
การศึกษา 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี การประกันคุณภาพ และเทคนิค
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี ระบบ การประกันคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักการประกันคุณภาพ
และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักการและ
การศึกษา ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในการจัด
กระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษา ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ
การศึกษา เป็นผูบ้ ริหารที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ตามมาตรฐานการศึกษาในการจัดการศึกษา เป็นผู้บริหารที่มบี ทบาทใน
ภายในและภายนอก ศึกษาวิพากษ์การจัดการคุณภาพการศึกษาของ
การประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก และกากับติดตาม
องค์การทางการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ นาเสนอตัวแบบเพื่อ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาผลไปรองรับการประเมินภายนอก
การจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาสถานศึกษา ศึกษาวิพากษ์การจัดการคุณภาพ
การศึกษาขององค์การทางการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
นาเสนอตัวแบบเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
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1067204 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทาง
การศึกษา 3(3-0-6)
หลักการและวิธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเป็นผูน้ าในการ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
1067205 ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
แนวคิด หลักการทฤษฎีภาวะผูน้ า ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การและ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบของพฤติกรรมแต่ละระดับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีกับพฤติกรรมที่คาดหวังและเป็นจริง การนาเสนอตัว
แบบภาวะผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การทางการศึกษาไทย

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2562
1067205 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทาง
การศึกษา 3(3-0-6)
หลักการและวิธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเป็นผูน้ าในการ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

1067205 ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
3(2-2-5)
แนวคิด หลักการทฤษฎีภาวะผูน้ า ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การและ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบของพฤติกรรมแต่ละระดับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีกับพฤติกรรมที่คาดหวังและเป็นจริง การนาเสนอ
ตัวแบบภาวะผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การทางการศึกษา
ไทย
1067206 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
1067109 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่มี
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการ
พัฒนาการมาโดยลาดับ อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการ กระบวนการ การนิเทศการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมพฤติกรรมการ
นิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษาเชิงระบบที่มีความต่อเนื่อง
นิเทศการศึกษา ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนกระบวนการนิเทศ
โดยผู้บริหารในองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์ภาวะผู้รบั การนิเทศเพื่อ การศึกษาเชิงระบบ ในการควบคุมและประเมินผลในการนิเทศภายใน
การเลือกใช้พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารการศึกษา การศึกษา วิจัยและ สถานศึกษาที่มีความต่อเนื่องโดยผู้บริหารในองค์การทางการศึกษา ในการ
ทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์การทางการศึกษา เน้น
บริหารเชิงคุณภาพทั้งองค์กร การวิเคราะห์ภาวะผู้รบั การนิเทศเพื่อการ
บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ เลือกใช้พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารการศึกษา การศึกษา วิจัยและ
การศึกษา
ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์การทางการศึกษา เน้น
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บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ
การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาระในการปรับปรุง

1067207 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณและเศรษฐศาสตร์
ทางการศึกษา 1(1-2-6)
สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ
ระบบการเงิน การงบประมาณและการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาผลกระทบต่อการเงิน การงบประมาณ การคลัง ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารงบประมาณทาง
การศึกษาและการบริหารการศึกษา การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อ
นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ
การศึกษากับขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐในการจัดการ
กับระบบการศึกษา

1067208 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณและเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ทางการศึกษา 1(2-2-5)
สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ
ระบบการเงิน การงบประมาณและการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาผลกระทบต่อการเงิน การงบประมาณ การคลัง ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารงบประมาณทาง
การศึกษาและการบริหารการศึกษา การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อ
นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ
การศึกษากับขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐในการจัดการ
กับระบบการศึกษา

1067208 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามอานาจหน้าที่ของของในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สังเคราะห์และนาเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรและความเหมาะสมของท้องถิ่น
1067209 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหาร
การศึกษา 1(1-2-6)
สัมมนาความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหาทัง้ ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา

1067209 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามอานาจหน้าที่ของของในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สังเคราะห์และนาเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรและความเหมาะสมของท้องถิ่น
1067210 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหาร
การศึกษา 1(1-2-6)
สัมมนาความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหาทัง้ ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา
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ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมินระบบ
การศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1067210 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
ระเบียบ วิธีการทางสถิตชิ ั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป การทดสอบนัยสาคัญของสถิติเพื่อการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ การทานาย การคาดคะเนและการแปลความหมายในเชิง
ปริมาณ
1067301
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3(3-0-6)
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัย
เพื่ อ จั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส าหรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห าร
การศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน
และข้อควรค านึ ง ทางสถิติ ) การค้ น หาและการประเมิ น วรรณกรรมที่
สนั บ สนุ น ปั ญ หาวิ จั ย การบรรยายผลการวิ เคราะห์ ท างสถิติ และการ
เชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และ
การเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์
บทความวิชาการและบทบาทความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการ
เขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสาหรับเขี ยนบทความฝึกการเขีย น
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสาหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2562
สาระในการปรับปรุง
ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมินระบบ
การศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1067211 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ระเบียบ วิธีการทางสถิตชิ ั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป การทดสอบนัยสาคัญของสถิติเพื่อการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ การทานาย การคาดคะเนและการแปลความหมายในเชิง
ปริมาณ
1067301
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3(2-2-5)
คงเดิม
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัย
เพื่ อ จั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส าหรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห าร
การศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน
และข้อควรคานึ ง ทางสถิติ ) การค้น หาและการประเมิ น วรรณกรรมที่
สนั บ สนุ น ปั ญหาวิจั ย การบรรยายผลการวิ เคราะห์ ทางสถิติ แ ละการ
เชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และ
การเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์
บทความวิชาการและบทบาทความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการ
เขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสาหรั บเขียนบทความฝึกการเขียน
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสาหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1067302

1067302

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3(3-0-6)
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทา
ดุษฎีนิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3(2-2-5)
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสาหรับหัวข้ อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทา
ดุษฎีนิพนธ์สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ

คงเดิม
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ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการ
วิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสม
ของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์
1067303 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3(3-0-6)
สัมมนาและวิเคราะห์ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์สาหรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษานาเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อ
ที่ประชุมสัมมนา
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร กา
อ่านบทความ
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 (3-0-6)
พัฒนาทักษะการอภิปราย เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การ
เขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ
รายงานการวิจัย ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ
1068404 พื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีปรัชญาการศึกษา นโยบาย
และจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาและแนวโน้มในการจัด
การศึกษายุคใหม่
1068405 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาท
คุณลักษณะและประเภทของผู้นาสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้นาและกรณีตัวอย่าง ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ า เทคนิคการจูงใจ การสร้าง

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2562
ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการ
วิจัยสาหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสม
ของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์
1067303 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3(2-2-5)
สัมมนาและวิเคราะห์ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์สาหรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษานาเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อ
ที่ประชุมสัมมนา
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร กา
อ่านบทความ
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 (3-0-6)
พัฒนาทักษะการอภิปราย เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การ
เขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ
รายงานการวิจัย ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ
1068404 พื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีปรัชญาการศึกษา นโยบาย
และจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาและแนวโน้มในการจัด
การศึกษายุคใหม่
1068405 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาท
คุณลักษณะและประเภทของผู้นาสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้นาและกรณีตัวอย่าง ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ า เทคนิคการจูงใจ การสร้าง

สาระในการปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
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มนุษยสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของผู้นาในท้องถิ่น การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ า และ
สังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้าง
วิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและบริบทของแนวโน้มในการจัดการศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของการศึกษา จัดโครงสร้างการบริหาร รวมไปถึงการกาหนด
ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2562
มนุษยสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของผู้นาในท้องถิ่น การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ า และ
สังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้าง
วิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและบริบทของแนวโน้มในการจัดการศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของการศึกษา จัดโครงสร้างการบริหาร รวมไปถึงการ
กาหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สาระในการปรับปรุง

1068106
วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต
เพิ่มรายวิชา
(แบบ 1.1)
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การการบริหารศึกษา การ
บริหารสถานศึกษา ที่สามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
องค์กร สถานศึกษา ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ
1068106
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
1068106
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
คงเดิม
(แบบ 2.1)
(แบบ 2.1)
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหาร
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา ที่สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กร
สถานศึกษา ที่สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กร
สถานศึกษา ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ
สถานศึกษา ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ

70

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ

71

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นกรอบใน
การดาเนินการจัดการวิจัย และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และสอดคล้ อ งกั บ ระบบบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บัณฑิตศึกษา หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอื่น
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจา หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ
ใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
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ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จั ดการศึกษา โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้รั บ ผิดชอบหลั กสูตรเกินกว่า 1 หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้ น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาให้ใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว และให้ทาเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับในด้าน
การพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะขออนุมัติหลักสูตร และการจัด
การศึกษาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้
ข้อ 6 กาหนดการรับ สมัคร หลัก เกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบัติข องผู้ส มัครเข้า ศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 การประเมิ น ผลการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 8 อัตราค่าลงทะเบียนการศึกษา ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการกาหนด
อัตราและการใช้ จ่ ายเงินค่ าตอบแทนการสอน และค่ าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ต่างๆ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
การบริหารจัดการ
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี
ประธาน
(2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
รองประธาน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจานวนไม่เกิน 4 คน
กรรมการ
(5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
(6) คณบดีในคณะที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(7) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(8) ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(9) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมกา
(10) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
กรรมการ
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(11) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
(12) หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ 12 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กากับดูแลและส่งเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(2) เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปิดสอนและการยุบเลิกสาขาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและทาหน้าที่นาเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
อนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(4) กากับดูแลและให้ความเห็นชอบและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ได้บัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ
(5) อนุมัติผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(6) พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาต่อมหาวิทยาลัยฯ
(7) พิจารณาทาความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(8) ดาเนินการอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จาเป็นหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยมีจานวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทาและเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปิดสอนในสาขาตามที่ได้รับแต่งตั้ง
(2) ดาเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
(4) จัดทาแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาประจาสาขา
(5) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานั้น
(6) ติดตามประเมินผล รายงานผล การใช้หลักสูตรรวมทั้งจัดทารายงานประจาปี
ผลการดาเนินงานของสาขา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย
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ข้อ 14 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ 15 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษาโดยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
(2) ประสานความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชาเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในท้องถิ่น
(3) ก ากับ มาตรฐานและควบคุ ม คุ ณภาพการจัด การศึ ก ษาระดับ บั ณฑิ ต ศึ กษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบบริการและสิ่งสนับสนุน
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(5) ส่ งเสริ มการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาองค์ค วามรู้ และเผยแพร่ ความรู้ ในระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ
(6) ดาเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จาเป็น หรือตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร หรืออธิการบดีมอบหมาย
หมวดที่ 3
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน
ข้ อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ ได้
ชาระค่าลงทะเบียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 17 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วมีความประสงค์จะเพิ่ มหรือถอนรายวิชาเรียน
ให้ทาได้ โดยทาคาร้องพร้อมความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต
การขอถอนรายวิชาตามวรรคต้นให้ดาเนินการก่อนวันกาหนดสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น
ไม่น้อยกว่า 15 วัน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา
เว้ น แต่ ก รณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขอถอนรายวิ ช าภายใน 20 วั น นั บ จากวั น เปิ ด ภาคเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จะคื น เงิ น
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นให้เต็มจานวนแนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา
และขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 18 ให้ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมี อ าจารย์ ป ระจ าของ
มหาวิทยาลัย คนหนึ่ งที่คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาเห็ นสมควรเป็นที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ที่ทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ด้านการดารงตน
ตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และด้านอื่นๆ ทั่วๆ ไปได้ตามความจาเป็น
ข้อ 19 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลั ยได้อนุมัติให้ ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาหรับหลักสูตรนั้นแล้ว
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(2) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว
(3) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา
(4) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่เหมาะสม
หรือกระทาความผิดร้ายแรงอื่นๆ
(5) มหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ให้ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุ ไ ม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 20 นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา อาจท าค าร้ อ งเสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
แสดงเหตุผลและความจาเป็นเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นการชั่วคราว
ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้
ให้ ม หาวิท ยาลั ย พิ จารณาอนุ ญาตให้ นัก ศึก ษาลาพั กการศึกษาชั่ ว คราวได้ ครั้ งละ
หนึ่งภาคเรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียน
รายวิชา แต่ต้องชาระค่าบารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
การขออนุ ญ าตพั ก การศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ์ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ จะต้ อ งเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน
ข้อ 21 มหาวิ ทยาลั ย อาจพิ จารณาอนุ ญาตให้ นัก ศึก ษาจากสถาบัน อุด มศึ กษาอื่น ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึก ษานั้น หรือโดยไม่นับหน่วยกิตตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได้
หมวดที่ 4
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ
ข้ อ 22 มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ลงทะเบี ย นเรี ย น
ตามโครงสร้างของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สาหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 1 หรือแบบ 2
ส าหรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ที่ บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษานาหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจาก
สาขาอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเว้นการเรียน
บางรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ 24 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสองภาคเรียน
หรือได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วสิบสองหน่วยกิตขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 25 จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
25.1 ปริญญาโท
25.1.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
25.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
25.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น อาจารย์
ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตรา
จารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรั บอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกต้องมี
คุณวุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่ า และมี ผลงานทางวิ ชาการที่ได้ รับการตีพิ มพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ มีชื่ ออยู่ ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
25.1.4 อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม โดยอาจารย์ผู้ส อบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณ วุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่าปริ ญญาโทหรือเทีย บเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ น ผลงานทางวิช าการที่ได้ รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่ กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ มีคุ ณ วุ ฒิ และผลงานทางวิ ช าการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
25.1.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพัน ธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
25.2 ปริญญาเอก
25.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
25.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
25.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรั บ อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ ร่ว มที่เ ป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรื อสั มพั น ธ์กับ หั ว ข้อวิ ทยานิ พนธ์ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน อุดมศึกษาแห่ งนั้น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
25.2.4 อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้ อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
25.2.5 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
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ในกรณีร ายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลั กสูตร อนุโ ลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่ เป็น อาจารย์
ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจา เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 26 การควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาที่เปิดสอนคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการกาหนดชื่อเรื่อง เค้าโครง และขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(2) ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระตามข้อ (1) กับอาจารย์ประจาวิชาจานวนหนึ่งคน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนดตามที่
คณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอ ในการนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอให้ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อ 27 ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องทดสอบให้ผ่านมาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล หากไม่ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบผ่าน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ 28 ให้ นั กศึกษาตามหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ที่จะส าเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ต ร
ยื่นคาร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาภายในกาหนด 30 วัน
นับจากวันเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ 29 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
29.1 หลักสูตรปริญญาโท
29.1.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้น สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่ส ถาบั นอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้ส นใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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29.1.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเที ยบเท่า พร้ อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
29.1.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้ อเขีย นและ/หรือ ปากเปล่ า ในสาขาวิช านั้ น พร้อ มทั้ งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
29.2 ปริญญาเอก
29.2.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2
เรื่อง
29.2.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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ข้อ 30 นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ในหลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
........................................................
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หมายความว่า งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย หมายความว่า ค่าระดับคะแนนที่คานวณได้จากการนาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนดกับค่าระดับคะแนนที่ได้รับ
จากการประเมินผลการเรียนสาหรับรายวิชานั้นๆ เป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่มีผลการ
เรียนเป็นค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน
หรือ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ มีการประเมิน ผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลั กสู ตรระดับ มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นอย่ างน้อย
เว้นแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ร่วมฟังโดยไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้
ยกเลิก
การลงทะเบียนแล้ว
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ข้อ 6 การประเมินผลการศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษากาหนด
ดังต่อไปนี้
6.1. การประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับการประเมินผล
การเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
6.1.1 การแบ่งค่าระดับคะแนนให้แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ
ระดับคะแนน ผลการประเมิน
A
ดีเยี่ยม
B+
ดีมาก
B
ดี
C+
ดีพอใช้
C
พอใช้
D+
อ่อน
D
อ่อนมาก
E
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

6.1.2 ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C
6.1.3 นักศึกษาที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
6.1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
6.1.4 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ้าตามกรณีในข้อ
6.1.3 ให้นาหน่วยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาคานวณค่าเฉลี่ย และเพื่อการจบการศึกษา
ตามหลักสูตร
6.2 การประเมินโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับประเมินผล
ความสัมฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
6.2.1 การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชาที่
ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ กาหนดดังนี้
สัญลักษณ์
PD
P
F

ผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

คาอธิบายความหมาย
PD ( Pass with Distinction )
P ( Pass )
F ( Fail )
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6.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการประเมินโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับกาหนด
ดังนี้
ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ผ่าน (ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน)
ไม่ผ่าน(ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน)
ไม่ผ่าน

ความหมาย
Excellent
Good
Pass
Satisfactory
Unsatisfactory
Fail

ข้อ 7 สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้
สัญลักษณ์
คาเต็ม
Au
Audit
W
Withdrawn

ความหมาย
ลงทะเบียนร่วมฟัง ไม่นับหน่วยกิต
ได้รับอนุมัติให้ถอนการลงทะเบียนแล้ว

ข้อ 8 ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายังทางานไม่
เสร็จหรือผลงานยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควรให้รอการประเมินผล
ไว้ก่อน ให้ใช้สัญลักษณ์ “I” แทนค่าระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินอีกครั้งภายในภาค
เรียนถัดไปเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็นค่าระดับคะแนน หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้วถือว่าผลการประเมินวิชา
นั้นมีค่าระดับ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่
หลักสูตรกาหนด ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
9.1 ให้ทาการทดสอบวัดความรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
9.2 ให้ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
9.3 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏว่าวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริมนั้น
อยู่ ในสาขาวิ ช า หรื อเป็ น วิช าเอกที่นั กศึกษาเข้า ศึกษา หรือมี เอกสารรับรองจากสถาบันหรือ หน่ว ยงาน ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองว่าผ่านการสอบได้ในวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริมนั้น
ข้อ 10 การจัดสอบเพื่อการประเมินผลการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
10.1 การสอบรายวิชา เป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิก โดยถูกต้องตามระเบียบ
ให้ อ าจารย์ ป ระจ าวิ ช าด าเนิ น การสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้สานักงาน
บัณฑิตศึกษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดาเนินการต่อไป
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10.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination ) สาหรับนักศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบั ณฑิตจะเป็ นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิช าสั มพันธ์ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน
และอาจมีการสอบปากเปล่าด้วยก็ได้ ส่วนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการสอบเพื่อประเมินว่านักศึกษา
มีพื้นฐานความรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบปีการศึกษาละไม่เกิน 3 ครั้ง
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ภาคเรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามที่หลักสูตรกาหนด สาหรับนักศึกษาตามหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตต้องสอบผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย
ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย จัดทา
ประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
10.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจ
ในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
10.3.1 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย
อย่างน้อย 1 คน
10.3.2 การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือมติกรรมการ
จานวนสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดสาหรับปริญญามหาบัณฑิต และสี่ในห้าสาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
10.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่า เพื่อประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตก่อนที่จะให้มีสิทธิ์เสนอการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติจะต้องเรียนรายวิชามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวในภาคเรียนถัดไปได้อีก 2 ครั้ง
ข้อ 11 การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในข้อ 10 ให้ดาเนินการโดยมีคณะกรรมการสอบวัดเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
คาแนะนา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชานั้นๆ
ข้อ 12 นักศึกษาที่ทาการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์
แล้วผลการประเมินมีค่าต่ากว่าระดับ P จะขอสอบซ้าใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ส่วนการสอบภาษาต่างประเทศและ
การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูลให้สอบได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
ข้ อ 13 การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.
2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับ ดุษฎีบัณฑิต และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้
13.1 หลักสูตรปริญญาโท
13.1.1 สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกาหนด
13.1.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้สาหรับ
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ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13.1.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเที ยบเท่า พร้ อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ า งน้ อ ยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดับ นานาชาติ ที่ มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทาง
วิชาการหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
13.1.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้ อเขีย นและ/หรือ ปากเปล่ า ในสาขาวิช านั้ น พร้อ มทั้ งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
13.2 หลักสูตรปริญญาเอก
13.2.1 สอบผ่ า นมาตรฐานความรู้ ภ าษาต่ า งประเทศตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต
13.2.2 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบัน อุดมศึกษานั้ นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
13.2.3 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่เกิด
ปัญหาขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
................................
เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น การสอบภาษาต่ า งประเทศสาหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เป็ น ไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ ง และเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2547 ข้อ 13.3 และมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่
8/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงกาหนดวิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศไว้
ดังต่อไปนี้
1. ภาษาต่างประเทศที่กาหนดให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่าน คือ ภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษาสามารถยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยถือว่านักศึกษาเป็นผู้สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีดังนี้
2.1 มีผลการสอบจากสถาบันหรือศูนย์ทดสอบทางภาษาที่ได้มาตรฐานซึ่งมีเกณฑ์
การตัดสิน ดังนี้
2.1.1 TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
2.1.2 TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 177 คะแนน
2.1.3 IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2.1.4 TU-GET (1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน
2.1.5 CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
2.1.6 อื่น ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า TOEFL 500
2.2 เอกสารที่แสดงผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันที่ยื่นหลักฐาน
3. นักศึกษาที่ไม่มีเอกสารหลักฐานเพื่อยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศจะต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบภาษาต่างประเทศในข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
3.1 สอบผ่านวิชา 1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 จานวน 3 หน่วยกิต
โดยได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และสอบผ่านวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การสอบข้อเขียน มีคะแนนเต็ม 90 คะแนน โดยแบ่งตามน้าหนักของทักษะที่จะ
ทดสอบ ดังนี้
3.1.1.1 การฟัง (Listening)
20 คะแนน
3.1.1.2 การเขียน (Writing)
20 คะแนน
3.1.1.3 การอ่านทั่วไป (General Reading)
20 คะแนน
3.1.1.4 การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)
30 คะแนน
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3.1.2 การสอบทักษะการพูด (Speaking) 10 คะแนน เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ชาวไทยและ/หรือชาวต่างประเทศ
3.1.3 นักศึกษาต้องสอบได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และในแต่ละด้านต้องได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
3.2 สอบผ่านวิชา 1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 จานวน 3 หน่วยกิต โดย
ได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไป และสอบผ่านวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
3.3 สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1, 2 และ 3 และสอบผ่านวัดความรู้
ทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
………………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 จึงกาหนดแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการทาวิจัยของ
นักศึกษาก่อนทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแผน 2.1 ต้องสอบผ่าน
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
1.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการชุดหนึ่ง โดย
คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชาเป็นผู้นาเสนอรายชื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาความเหมาะสม แล้วนาเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
1.3 นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
1.4 ถ้าการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 2 ครั้ง
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ 3 แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2. การสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา ต้องสอบด้านต่อไปนี้
2.1 ด้านการวิจัย
2.2 ด้านการบริหารและการพัฒนา
2.3 ด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละด้านและผลรวมทุกด้าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
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4. การให้ระดับการประเมินผลสอบวัดคุณสมบัติให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
4.1 ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าสอบ
ผ่านดีเยี่ยม
4.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ได้คะแนนร้อยละ 60-69%
ถือว่าสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
4.3 ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบวัดคุณสมบัติ หรือได้คะแนนรวมต่ากว่าร้อย
ละ 60 ถือว่าการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 24 , 26 และ 31
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 6 /2552
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้
ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต”
ข้อที่ 2 ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 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 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อที่ 4 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
4.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ในครั้งแรกได้ 6 หน่วยกิต หลังจาก
ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และ มีคุณสมบัติ
ครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
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ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่ านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเสนอและเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
4.2 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 2 จานวน 10 หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนิน
การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
4.3 หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก
4.4 หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ 4.2 และ 4.3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว
4.5 เมื่อนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิต
ที่ยังเหลือ
ข้อที่ 5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ 6 ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน โดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน ต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการวัดและประเมินผลหรือวิจัย หรือมีประสบการณ์ในการวิจัย
ที่เป็นวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง
ข้อที่ 7 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(2) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาโทในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ มีตาแหน่งวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ (1) หรือ (2) เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต
ประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ 8 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิช าที่เ กี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(2) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีตาแหน่งวิชาการ
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ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์โดยมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ข้อที่ 9 ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 5 เรื่อง แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการวิจัยตาม
คุณสมบัติในข้อ 6 ให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 10 เรื่อง
ข้อที่ 10 ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ 2 นักศึกษาเสนอรายชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4 นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม
โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ขั้นที่ 5 นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา
ขั้นที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้รับทราบ
ขั้นที่ 7 มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(1) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ประธาน
(2) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการทาวิจัย
เพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน 3 คน
กรรมการ
(3) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน 3 คน กรรมการ
(4) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
(5) เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
กรรมการและ
เลขานุการ
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แทน ในกรณีที่นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จาเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการได้
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ข้อที่ 12 องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามแบบที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ 13 หน้าที่ของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
13.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา
13.2 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการวิจัย
13.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
13.4 ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
13.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
ข้อที่ 14 การสอบวิทยานิพนธ์
14.1 นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
14.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
ประธานกรรมการ
2) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
กรรมการ
4) อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย 1 คน
กรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตประจาสาขา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอชื่ออาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย 2 คน
เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
14.3 การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการบัณฑิต
ประจาสาขา เสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย 2 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกประเภทละ 1 คน
หรืออาจพิจารณาเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณีประเภทละ 1 คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
14.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทา
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถาม และลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎี
บัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการอย่างน้อย สี่ในห้า
14.5 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบตามแบบที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด ผ่านผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
14.6 นักศึกษาต้องจัดทาต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน 10 ฉบับ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา โดยกรอกแบบนาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ 15 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้
15.1 มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
15.2 มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญา
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ข้อที่ 16 การทาปกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาต้องรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่อธิการบดีลงนามรับรองแล้ว นาไป
ดาเนินการเข้าเล่มเย็บปก จานวน 10 เล่ม รวมทั้งจัดทาบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยก
ต่างหากอีก 15 ชุด ส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่อธิการบดีลงนาม
รับรอง กาหนดมาตรฐานปก มีดังนี้
16.1 ปกแข็งหุ้มผ้าแรกซีน สีกรมท่า
16.2 ข้อความหน้าปกและสันปก ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
16.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขนาด 1.5 นิ้ว วัดจากขอบ
บนของตรา วางกึ่งกลางของปก ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว
16.4 ตัวหนังสือเดินทอง
16.5 ตัดริมเล่ม เจาะ เย็บ ติดผ้าคิ้ว และหุ้มสัน
16.6 ติดรองปกสีขาว
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
……………………………………………
เพื่อให้ ผ ลงาน วิท ยานิ พนธ์ และการศึกษาค้น คว้า อิส ระ ของนัก ศึกษาระดับบั ณฑิต ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย และ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
15 ตุลาคม 2558 จึงกาหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียน
หรือนาข้อความ งานเขียน สานวนภาษาโดยการคัดลอกคาต่อคา การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผู้อื่น
มาทั้งหมดหรือบางส่วนมาเป็นผลงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน
2. แนวปฏิบัติในการกากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ดาเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
โดยส่งแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐาน
รายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าร้อยละของความซ้าซ้อน ( Plagiarism Checking Report) และผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ และส่งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่กากับและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศนี้
2.3 บัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่กากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้
3. เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้
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3.1 ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกินร้อยละ 30
3.2 ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1 5 ไม่เกินร้อยละ 30
4. กรณีที่มีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 889/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
.............................................................
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประธานคณะกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมพิ ิพัฒน์ รักพรมงคล
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
กรรมการ
10. ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
กรรมการ
11. ดร.ประจบ ขวัญมั่น
กรรมการและเลขานุการ
12. นายจักกริช มีสี
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 890/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
.............................................................
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
กรรมการ
๙. ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
กรรมการ
๑๐. ดร.รมย์ พะโยม
กรรมการ
๑๑. นายอานวย อภิชาติตรากูล
กรรมการ
๑๒. ดร.ประจบ ขวัญมั่น
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายจักกริช มีสี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1002/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม)
.............................................................
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์
กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมภานนท์
กรรมการ
สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผลงานวิชาการงานวิจัยและภาระงานสอน
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2551
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549
ผลงานวิจัย
พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวทางการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(2.1), 22-34.
(ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557, หน้า 22-34)
กัญชรส เมนกูลเกตุสิงห์ และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม 2558, (25 -38).
นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 25-38)
ศิรชานา กาศโอสถ และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งในเขตพื้นที่อาเภอพบพระ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15,
23 กรกฎาคม 2558, (1353-1366). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
(ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 1353-1366)
ศิริวรรณ หลาเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบ้านสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงสามัคคี อาเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม
2558, (1413-1424). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
(ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 1413-1424)
พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2559, มกราคม-มิถุนายน). สมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 1(1), 44-57.
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 44-57)
ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา.(2559).แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3, (229 241).กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 229-241)
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สมหญิง บุษดี และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล.(2560).วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขต พื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4, (465 - 476).กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 465-476)
ภาระการสอน
1. รายวิชากฎหมายการศึกษาไทย
2. รายวิชาความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3. รายวิชาการบริหารและประเมินโครงการ
4. รายวิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
5. รายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
6. รายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา
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ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2551
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ศษ.บ.(สังคม-มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2548
ผลงานวิจัย
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี,
11(1), 34-40. (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2557, หน้า 34-40)
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2558, เมษายน-กันยายน). แนวทางพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, 4(1), 143-160.
(ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2558, หน้า 143-160)
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร,13(2), 63-88. (ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 63-88)
ญาดา สงฆ์วัฒนะ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม 2558, (361-372). นครสวรรค์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 361-372)
กานดา เข็มศร และภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3, 22
ธันวาคม 2559 (337 - 350). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
(ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 337-350)
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2559, สิงหาคม) ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 8(ฉบับพิเศษ), 172-185.
(ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2559, หน้า 172-185)
รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2560). แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของ
ครูโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4, 22 ธันวาคม 2560 (477 - 489).กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 477-489)
นิศา วรอินทร์ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2560). แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
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(385-392). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ครั้งที่ 17 21 กรกฎาคม 2560 หน้า 385-392)
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2561, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 16(1), 127-160.
(ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, หน้า 127-160)
ภาระการสอน
1. รายวิชาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
2. รายวิชากฎหมายการศึกษาไทย
3. ความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
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กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556
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ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ผลงานวิจัย
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ของโรงเรียนน้าดิบพิทยาคม “ADDIE MODEL” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 1(1), 58-67.
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2559, หน้า 58-67)
ปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ และประจบ ขวัญมั่น. (2560).การประเมินการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา เขต 41 กาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
(656-667). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ครั้งที่ 17 21 กรกฎาคม 2560 หน้า 656-667)
ขวัญจิรา ตาแก้ว และประจบ ขวัญมั่น. (2561). แนวทางพัฒนาการดาเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสื่บเนื่องการประชุมวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 18 และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (1314-1329). ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
(ครั้งที่ 18 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 1314-1329)
ประจบ ขวัญมั่น. (2562, มกราคม–มีนาคม). แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(1), 1-16.
(ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2562, หน้า 1-16)
ภาระการสอน
1. รายวิชาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
2. รายวิชาความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3. รายวิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
4. รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
5. รายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
6. รายวิชาการบริหารและประเมินโครงการ
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Ph.D.(Education) Sardar Patel University, India พ.ศ.2549
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2527
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ.2518
ผลงานวิจัย
ปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์ และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2558). การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของโรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม 2558, (817-824).
นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (ครัง้ ที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 817-824)
จารุวรรณ อะคะปัน และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม 2558,
(177-186). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
(ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 177-186)
เจษฎารัตน์ จวรรณตูม และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2558). การประเมินโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาของ
โรงเรียน ASEAN Learning School สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม 2558,
(243-256). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
(ครั้งที่ 15 23 กรกฎาคม 2558, หน้า 243-256)
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2559). โรงเรียนสาธิตในรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจากโรงเรียนถูกยุบรวมสู่โรงเรียนยอดนิยม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ในการประชุม
เสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 8, วันที่ 22
มีนาคม 2559 (1-6). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ครั้งที่ 8 22 มีนาคม 2559 หน้า 1-6)
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ศึกษารูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ถูกยุบรวมสู่โรงเรียนยอดนิยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6(10), 15-30.
(ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 114-129)
อุทัย เพ็ชรหิน, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, และวรวิทย์ สิทธิโสภณ. (2559). การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3. 22 ธันวาคม 2559,
(360 - 374). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
(ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 360-374)
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พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และวิราพัตร กาวิละพันธ์. (2560). แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4, 22 ธันวาคม 2560, (577-584). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 465-476)
อนุสรณ์ คามี และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2560). การประเมินโครงการการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560,
(631-645).พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
(ครั้งที่ 17 21 กรกฎาคม 2560 หน้า 656-667)
อภินันท์ สีขา และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข. (2560). แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการ งานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, (986-999). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
(ครั้งที่ 17 21 กรกฎาคม 2560 หน้า 986-999)
ภาระการสอน
1. รายวิชาผู้นาทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
2. รายวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3. รายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา
4. รายวิชาสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
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วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พ.ศ.2550
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ.2541
ค.บ.(การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538
ผลงานวิจัย
เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง, สุนทรี ดวงทิพย์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ และยุภาดี ปณะราช. (2557,มกราคม-มีนาคม).
การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 40-53.
(ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557, หน้า 40-53)
ยุภาดี ปณะราช. (2557,มกราคม-มิถุนายน). การเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model). วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 12-21. (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 12-21)
อุไรวรรณ ศรีไชยมูล, ยุภาดี ปณะราช และวชิระ วิชชุวรนันท์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร,
12(1), 67-86. (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 67-86)
ยุภาดี ปณะราช. (2558,พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2), 157-168.
(ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558, หน้า 157-168)
ยุภาดี ปณะราช. (2558,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นครู สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์.วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2(2),
37-57. (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 37-57)
ยุภ าดี ปณะราช และอานนท์ ปลื้ มเนตร. (2558,มกราคม-มิถุนายน).การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 13(1), 111-125.
(ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 111-125)
ยุภาดี ปณะราช และอานนท์ ปลื้มเนตร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความต้องการของนักศึกษาด้านการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาและปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางกายภาพ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร,
14(1), 93-103. (ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 93-103)
ยุภาดี ปณะราช. (2560,กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพื่อส่งเสริม ทั ก ษะ
การพิ สู จ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู.วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 4(2), 103-128.
(ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 103-128)

111
ยุภาดี ปณะราช และอุไรวรรณ ปานทโชติ. (2560). การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4, (664-674).กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 664-674)
ภาระการสอน
1. รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย
2. รายวิชา วิทยาการวิจัย
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Ph.D.(Eduction) Sardar Patel University Indai พ.ศ. 2551
คษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532
ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2528
ผลงานวิจัย
วชิระ วิชชุวรนันท์. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของครูและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 12(2), 45-63.
(ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, หน้า 45-63)
อุไรวรรณ ศรีไชยมูล, ยุภาดี ปณะราช และวชิระ วิชชุวรนันท์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร,
12(1), 67-86. (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 67-86)
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, ดร.ยุภาดี ปณะราช และ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์. (2557). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุ
และผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ 1, 22 ธันวาคม 2557, (193 - 204). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (ครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2557 หน้า 193-204)
วชิระ วิชชุวรนันท์ และภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์. (2560, กันยายน-ธันวาคม).การประเมินหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 23(3), 39-51. (ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560, หน้า 39-51)
เบญจรัตน สีลาดี และวชิระ วิชชุวรนันท์. (2561). ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 1. วันที่ 29 มีนาคม 2561, (117-126). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2561 หน้า 117-126)
อรชา อุตทาสา วชิระ วิชชุวรนันท และธันยนันท หลวงไชยา. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 1. วันที่ 29 มีนาคม 2561, (1328-1335). กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2561 หน้า 1328-1335)
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ภาระการสอน
1. รายวิชาการจัดการค่ายวิชาการ
2. รายวิชาการประถมศึกษา
3. รายวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา
4. รายวิชาประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
5. รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
6. รายวิชาเทคโนโลยีสาหรับครู2
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ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2559
กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547
ผลงานวิจัย
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2559, กันยายน-ธันวาคม).การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม :
กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. สักทอง:
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(ฉบับพิเศษ), 124-135.
(ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559, หน้า 124-135)
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 6(2), 95106. (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 95-106)
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิเศษ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 24(2), 52-60
(ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 52-60)
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. 12(2),1-14 (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, หน้า 1-14)
ภาระการสอน
1. รายวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
2. รายวิชา ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร
3. รายวิชา การจัดการเรียนรู้
4. รายวิชา การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
5. รายวิชา การสร้างสื่อและแบบเรียน
6. รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม
7. รายวิชา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสาหรับเด็กประถมศึกษา
8. รายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา
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ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560
ศษ.ม. (สาขาวิชาประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยราชภัฎลาปาง พ.ศ. 2549
ศศ.บ.(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548
ผลงานวิจัย
ปาริชาต เตชะ. (2558). ผลของการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานการเรียนรู้ร่วมกัน
และจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อจิตรู้เคารพ ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร. มิถุนายน
2558.
ปาริชาต เตชะ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู . วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 (4-7)
ปาริชาต เตชะ. (2559) การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร. มิถุนายน - กรกฏาคม 2559 (1-45)
ปาริ ช าต เตชะ. (2560) การออกแบบและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร. คณะครุศ าสตร์ : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (1-32)
ปาริชาต เตชะ. (2561) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดย
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3. คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 (47-52)
ปาริชาต เตชะ, เปรมฤทัย บริรักษ์ และ จันทร์จิรา ทองหล่อ. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนคาที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 2) วันที่
21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม . (หน้า 1-12). พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปาริชาต เตชะ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 2) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (หน้า 87-99). พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระการสอน
1. รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
2. รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3. รายวิชาการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาสาหรับครูประถมศึกษา
4. รายวิชาโลกอาชีพสาหรับครูประถมศึกษา
5. รายวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสาหรับเด็กประถมศึกษา
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อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ.(สาขาวิชาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545
ผลงานวิจัย
ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2559). การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3, 22 ธันวาคม 2559 (140 - 155). กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 140-155)
ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2559,มกราคม-มิถุนายน). การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21.
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 1(1), 68-76.
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 68-76)
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