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สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
รายละเอียดของหลกัสตูร 

                    หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชายทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันา 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครศุาสตร ์ 

หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 
1.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
         ภาษาไทย  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
         ภาษาองักฤษ  Doctor of Philosophy Program in Administration and Development  
                                         Strategy 
2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
         ภาษาไทย  ชื่อเตม็  : ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา) 
    ชื่อยอ่   : ปร.ด. (ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา) 
         ภาษาองักฤษ  ชื่อเตม็  : Doctor of Philosophy (Administration and Development  
          Strategy) 
    ชื่อยอ่ : Ph.D. (Administration and Development Strategy) 

 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

         ไมน้่อยกว่า 60 หน่วยกติ 

5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1  รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 

5.2  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย  
5.3  การรบัเข้าศึกษา รบันักศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยได้   
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
6.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
        สถานภาพของหลกัสตูร 
       หลกัสตูรปรบัปรงุ       ก าหนดเปิดสอนเดอืน พฤศจกิายน 2556 

มคอ. 2 
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 - ปรบัปรงุมาจากหลกัสตูรชื่อ หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา 
 - เริม่ใชต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2551 
        การพจิารณาอนุมตั ิ/ เหน็ชอบหลกัสตูร 
 - ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยสภาวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ในการประชุมครัง้ที่ 
2/2556 เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2556 
 - ไดร้บัการอนุมตั ิ/ เหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรในการประชุมครัง้ที ่
10 เมือ่วนัที ่2 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2556 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
        ปีการศกึษา 2557 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
         1) นกับรหิารหน่วยงาน/องคก์ร 
         2) นกัยทุธศาสตร ์ 
         3) นกัพฒันา  
         4) นกัวจิยั 
         5) นกัวชิาการ 
         6) อาจารยม์หาวทิยาลยั 
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9.   ช่ือ นามสกลุ  ต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย ์ ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั/ ปีพ.ศ. ท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

1. นายสมชยั วงษ์นายะ 
 

รองศาสตราจารย ์ ค.ด. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา) 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) 
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร 2523 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
บางเขน 2519 

2. นางสาวปาจรยี ์ผลประเสรฐิ 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ประชากรและการ
พฒันา) 
พบ.ม. (สถติปิระยุกต)์ 
 
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป) 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์ 2546 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์2537 
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 
2532 

3. นายทวนทอง เชาวกรีตพิงศ ์
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Educational 
Psychology) 
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว) 
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

University of Alberta, Canada, 
2535 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2523 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พษิณุโลก 2520 

4. นางสาวสภุาพร พงศภ์ญิโญโอภาส 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
และการพฒันา) 
ค.ม. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2555 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2536 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พษิณุโลก 2526 

 
10.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
      ในสถานทีต่ ัง้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
       11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
               การพฒันาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ และการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีนที่จะเกดิขึน้ในปี 
พ.ศ. 2558 ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรขีองสนิค้า การขยายตวัของอุตสาหกรรมบรกิาร การลงทุนและ
แรงงาน รวมทัง้สถานการณ์ของโลกในปจัจุบนั โดยเฉพาะสภาวะโลกรอ้น   ภาวะวกิฤตเิกี่ยวกบัพลงังาน 
ท าให้มทีัง้โอกาสและอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจทัง้ในระดบัชุมชน ภูมภิาค และประเทศ ดงันัน้จงึ
จ าเป็นต้องพฒันาศักยภาพของนักบรหิาร นักยุทธศาสตร์ และนักพฒันา เพื่อตอบสนองกบักระแสการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งต้น สถานศกึษาจงึจ าเป็นต้องผลติก าลงัคนเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศทัง้ในภาครฐัและเอกชน  
       11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

   รฐับาลได้ก าหนดแนวทางการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) และนโยบายการพฒันาประเทศ   ซึง่ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น
ด้านต่าง ๆ   ดงัปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื  เพื่อ
พฒันาสงัคมและวฒันธรรมให้มคีวามเข้มแขง็ สามารถรูเ้ท่าทนั เผชญิกบัความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ทัง้ใน
ระดบับุคคล ชุมชน และสงัคม สามารถพฒันาสงัคมให้เป็นสงัคมทีม่คีุณภาพ สงัคมแห่งการเรยีนรู ้มคีวาม
สมดุลทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การทีจ่ะท าใหป้ระเทศพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตรท์ีส่ าคญัและ
สถานการณ์ดงักล่าวได้นัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่ประเทศจะต้องมทีรพัยากรบุคคลที่มยีุทธศาสตร์
รว่มกนัพฒันาสงัคมและประเทศได ้

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
       เพื่อปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11  และการพฒันาประเทศ จงึมกีารปรบัปรงุรายวชิาต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพีในปจัจบุนั  
       12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
            ปรบัปรุงหลกัสูตรโดยมุ่งเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ และผลติบณัฑติที่มคีุณภาพ มคีวามรู้
ความสามารถในเชงิยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา เป็นนักบรหิารและนักพฒันามอือาชพี มคีวามรู้
ความสามารถในการวิจยัสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงานและท้องถิ่น รวมทัง้สามารถสร้า งสรรค์
ความกา้วหน้าทางวชิาการในดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
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13.  ความสมัพนัธ ์(ถ้าม)ี กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชาท่ี
เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        ไมม่ ี

หมวดท่ี 2.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
     1.1 ปรชัญา 
          ความเจรญิทีย่ ัง่ยนื ความสามารถในการพฒันา การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชน 
ภูมภิาคและประเทศ จะเกิดขึ้นได้ต้องมยีุทธศาสตร์การบรหิารและการพฒันาที่ดทีี่พฒันาจากองค์ความรู้
โดยบูรณาการจากภูมปิญัญาไทยและภูมปิญัญาสากล ด้วยการคดิเชงิระบบ รวมทัง้บูรณาการศาสตรด์้าน
การบรหิาร ยทุธศาสตร ์และการวจิยัเขา้ดว้ยกนั  
 
     1.2 วตัถปุระสงค ์ 
 เพื่อผลติดุษฎบีณัฑติใหม้คีุณลกัษณะดงันี้ 
          1) มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งลุ่มลกึในเชงิยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา เป็นนกับรหิาร               
นกัยทุธศาสตร ์นกัพฒันามอือาชพี และนกัวชิาการ ทีม่วีสิยัทศัน์ มคีุณธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี  
          2) มคีวามรูค้วามสามารถในการวจิยัขัน้สงูเพื่อสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างลุ่มลกึดา้นยุทธศาสตร ์      
การบรหิาร และการพฒันา ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน ทอ้งถิน่ ชุมชน ภูมภิาค และประเทศ  
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2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
1. ปรบัปรงุหลกัสตูรทุก 5 ปี  - มกีารตดิตาม ประเมนิหลกัสตูร 

  อยา่งต่อเนื่อง  
- ตดิตามความเปลีย่นแปลงและ 
  ความตอ้งการก าลงัคนใน 
  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มลู 
  ในการพฒันาหลกัสตูร 
- เชญิผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนม ี
  ส่วนรว่มในการพฒันาหลกัสตูร 

- รายงานผลการด าเนินการ 
  ปรบัปรงุหลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมนิความพงึ 
  พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2. ปรบัปรงุแผนพฒันาการจดั  
   การศกึษาสาขาวชิายุทธศาสตร ์
   การบรหิารและการพฒันาใหม้ ี
   คุณภาพและทนัต่อสถานการณ์ 
   ทีเ่ปลีย่นแปลง 

- พฒันาอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท์ี่ 
  ปรกึษาวทิยานิพนธ ์อาจารย ์
  ประจ าหลกัสตูร ใหม้ศีกัยภาพ 
  ในงานทีร่บัผดิชอบอย่างเป็น 
  ระบบและต่อเนื่อง 
-  ส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันา 
  คุณลกัษณะของนกัศกึษา 
- ปรบัปรงุปจัจยัต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อ 
  การจดัการศกึษา 

- อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท์ีป่รกึษา 
  วทิยานิพนธ ์และอาจารยป์ระจ า 
  หลกัสตูร มศีกัยภาพในงานที่ 
  รบัผดิชอบ 
- นกัศกึษามคีุณลกัษณะตามที่ 
  ก าหนดไว ้
-  ปจัจยัต่าง ๆ เอือ้ต่อการจดั 
   การศกึษา 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 
     1.1  ระบบ  
   ทวภิาค 

      1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   อาจมกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไมม่ ี

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
      2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 จดัการเรยีนการสอนในเวลาราชการ  โดยจดัดงันี้ 
 ภาคเรยีนที ่1   เดอืนมถุินายน – กนัยายน 
 ภาคเรยีนที ่2   เดอืนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ ์
 ภาคเรยีนฤดูรอ้น  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 
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2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
      หลกัสตูรแบบ 1.1 

      1) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง      
   2) คุณสมบตัอิื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึง่มหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ  หรอื 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหม้สีทิธิส์มคัรเขา้ศกึษาได ้
 

      หลกัสตูรแบบ 2.1 
      1) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาที ่ก.พ. รบัรอง
คุณวุฒ ิ     
   2) มปีระสบการณ์ในการท างานหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารและการพฒันาอย่างน้อย 2 ปี หรอืมี
ผลงานในเชงิยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
       3) มแีนวคดิเกีย่วกบัโครงงานวจิยัยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
       4) หากมคีุณสมบตัไิมค่รบตามขอ้ 1, 2 และ 3 ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา
ประจ าสาขา และใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

          ไมม่ ี
2.4  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

          ไมม่ ี
2.5  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
      แบบ 1.1  
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ปีที ่1 - - 3 3 3 
ปีที ่2 - - - 3 3 
ปีที ่3 - - - - 3 
รวม - - 3 6 9 

จ านวนนักศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษา - - - - 3 
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        แบบ 2.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ปีที ่1  15 15 15 15 15 
ปีที ่2 - 15 15 15 15 
ปีที ่3 - - 15 15 15 
รวม 15 30 45 45 45 

จ านวนนักศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษา - - 15 15 15 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และค่าวสัดุ                                                                     740,000 1,570,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 
2. ค่าครภุณัฑ ์ 120,000 250,000 500,000 500,000 500,000 
3. ค่าสาธารณูปโภค 400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

รวม 1,260,000 2,520,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 
 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

             แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
        อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
      ไมม่ ี
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3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1  หลกัสตูร  
      3.1.1 หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 
              แบบ 1.1   ไมน้่อยกว่า 60 หน่วยกติ  
          แบบ 2.1   ไมน้่อยกว่า 60 หน่วยกติ 
      3.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
              แบบ 1.1   

วทิยานิพนธ ์ ไมน้่อยกว่า 60 หน่วยกติ 
          แบบ 2.1    

            1. หมวดวชิาเฉพาะ  24 หน่วยกติ 
         วชิาบงัคบั   15  หน่วยกติ 
                วชิาเลอืก     9 หน่วยกติ 
                      2. หมวดวชิาเสรมิทกัษะ ไมน่บัหน่วยกติ 
                         ส าหรบันกัศกึษาทีไ่มม่คีุณสมบตัติามหลกัสตูรทีก่ าหนด โดยไมน่บัหน่วยกติ 
                      3. หมวดวทิยานิพนธ ์  36 หน่วยกติ 
    รวม   60 หนวยกติ 
 
              3.1.3 รายวิชา  
                       แบบ 1.1 (เน้นการท าวิจยั) 
                       1. รายวิชาเรียน ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต 
2537911 สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 1      3(1-4-4) 
                    (Seminar on Doctoral Dissertation I) 
2537912 สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 2      3(1-4-4) 
                    (Seminar on Doctoral Dissertation II) 
                       2. วิทยานิพนธ ์
2537901 วทิยานิพนธ ์                60 หน่วยกติ 

(Dissertation) 
 

                       แบบ 2.1 (เน้นการท าวิจยัและศึกษารายวิชา) 
         1)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 24 หน่วยกิต 
   1.1 วิชาบงัคบั     จ านวน 15 หน่วยกิต 
1047101 ระเบยีบวธิกีารวจิยัขัน้สงู       3(3-0-6) 
  (Advanced Research Methodology)  
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1047253 การวจิยัดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา   3(3-0-6) 
(Research in Administration and Development Strategy) 

2537111 การคดิเชงิกลยทุธแ์ละยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา  3(3-0-6) 
  (Strategic Thinking and Administration and Development Strategy) 
2537408 นวตักรรมการจดัการองคก์ารและการจดัการทรพัยากรมนุษย์  3(3-0-6) 

(Organization Management Innovation and Human Resource 
Management) 

2537801 สมัมนาเกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา   3(1-4-4) 
(Seminar on Administration and Development Strategy) 

  1.2 วิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปน้ี 
                        กลุ่มการบริหารและการพฒันา 
2537101 การจดัการความรูใ้นองคก์าร ทอ้งถิน่และภูมภิาคเพื่อการพฒันา  3(3-0-6) 

(Knowledge Management for Development in Organization, Locality and  
Region) 

2537203  การบรหิารการเปลีย่นแปลงและภาวะผูน้ าของนกับรหิาร   3(3-0-6) 
และนกัพฒันา 
(Change Management and Leadership of Administrators and 
Development Workers) 

2537301 บรบิทและแนวโน้มการพฒันาทอ้งถิน่และภูมภิาค    3(3-0-6) 
(Context and Trend of Local and Regional Development) 

2537401   ปรชัญาและคุณธรรมส าหรบันกับรหิารและนกัพฒันา   3(3-0-6) 
   (Philosophy and Ethics for Administrators and Development Workers) 
2537601 การบรหิารนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  (Public Policy Administration) 
2537701 การศกึษาเอกเทศเพื่อการบรหิารและการพฒันา    3(3-0-6) 

(Independent Study on Administration and Development) 
 

กลุ่มการพฒันายทุธศาสตร ์  
2537201 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม    3(3-0-6) 

(Economic and Social Development Strategies) 
2537702 การศกึษาเอกเทศเพื่อการสรา้งและพฒันายุทธศาสตร ์   3(3-0-6) 

(Independent Study on Construction and Development of Strategy) 
2537703 ปญัหาและแนวโน้มดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา   3(3-0-6) 

(Issues and Trends in Administration and Development Strategy) 
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กลุ่มทฤษฎีและการประยุกตใ์ช้ 
4007001 แนวคดิทางวทิยาศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารและการ  3(3-0-6) 

พฒันา   
(Scientific Concepts and Application in Administration  
and Development) 

2537102 ทฤษฎกีารบรหิารและการพฒันาเชงิระบบ    3(3-0-6) 
(Theory of Administration and Development Systems) 

2537402 ววิฒันาการและแนวโน้มของปรชัญา ทฤษฎ ีและวทิยาการ  3(3-0-6) 
แผนใหม่ 
(Evolution and Trends of Philosophy, Theories, and New   
Scholastic Domains) 

2537501 ทฤษฎพีฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์พื่อประยกุตใ์ชใ้น  3(3-0-6) 
การบรหิารและการพฒันา 
(Behavioral Science and Social Science Theories and  
Application in Administration and Development) 
 
กลุ่มการวิจยัและประเมินเพ่ือการบริหารและการพฒันา  

1047102 การวจิยัสถาบนั        3(3-0-6) 
(Institutional Research) 

1047254 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อการพฒันา      3(3-0-6) 
(Qualitative Research for Development) 

1047351  การประเมนิยทุธศาสตร ์แผน และโครงการ    3(3-0-6) 
  (Strategy, Plan and Project Evaluation) 
 
         2)  หมวดวิชาเสริมทกัษะ ไม่นับหน่วยกิต  

 รายวชิาในหมวดวชิาเสรมิทกัษะจดัไวเ้พื่อการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหก้บั
นกัศกึษา 
1555102 ภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษาดุษฎบีณัฑติ 1    3(3-0-6) 

(English for Doctoral Students I) 
1555103 ภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษาดุษฎบีณัฑติ 2    3(3-0-6) 

(English for Doctoral Students II) 
1555104 ภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษาดุษฎบีณัฑติ 3    3(3-0-6) 

(English for Doctoral Students III) 
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         3)  หมวดวิทยานิพนธ ์
2537902 วทิยานิพนธ ์                36  หน่วยกติ 

(Dissertation) 
 

              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
                       แบบ 1.1 
   

ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537911 สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 1 (ไม่นบัหน่วยกติ) 3 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1537912 สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 2 (ไม่นบัหน่วยกติ) 3 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 

ภาคเรียนท่ี 3 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 

ภาคเรียนท่ี 4 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 

ภาคเรียนท่ี 5 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
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ภาคเรียนท่ี 6 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537901 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 
แบบ 2.1 

ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537111 การคดิเชงิกลยทุธแ์ละยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 3 
1047101 ระเบยีบวธิกีารวจิยัขัน้สงู 3 
2537408 นวตักรรมการจดัการองคก์ารและการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 3 

                  รวม 9 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1047253 การวจิยัดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 3 

 วชิาเลอืก 1 3 
 วชิาเลอืก 2 3 

                  รวม 9 
ภาคเรียนท่ี 3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537801 สมัมนาเกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 3 

 วชิาเลอืก 3 3 
2537902 วทิยานิพนธ ์ 6 

                  รวม 12 
 

ภาคเรียนท่ี 4 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537902 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
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ภาคเรียนท่ี 5 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537902 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 

ภาคเรียนท่ี 6 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2537902 วทิยานิพนธ ์ 10 

                  รวม 10 
 
              3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1047101 ระเบียบวิธีการวิจยัขัน้สงู       3(3-0-6) 
  (Advanced Research Methodology) 
  มโนทศัน์เกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยัขัน้สูง การวจิยัเชงิปรมิาณ การวจิยัเชงิคุณภาพ การวจิยั
แบบผสมผสาน การวจิยัเชงิทดลอง การวจิยัเชงิอนาคต การวจิยัเชงิสหสมัพนัธ์ การวจิยัและพฒันา และ
การวจิยัเชงินโยบาย การพฒันากรอบแนวคดิและวธิกีารด าเนินการวจิยัโดยใช้ระเบยีบวธิกี ารวจิยัขัน้สูง  
การใชส้ถติขิ ัน้สงูส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูหลายตวัแปร การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  และ
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านวจิยัทีใ่ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัขัน้สงู 

Concepts on advanced research methodology, quantitative research, qualitative  
research, mixed method research, experimental research, future research, correlation research, 
research and development, and policy research, conceptual framework development and 
implementation by advanced research methodology, advanced statistics for multivariate data 
analysis, analysis by application program, and analysis and synthesizing advanced research 
methodology. 
 
1047253 การวิจยัด้านยทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันา   3(3-0-6) 

(Research in Administration and Development Strategy) 
  การวเิคราะห์ปญัหาเกี่ยวกบัยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา การพฒันารปูแบบการ
วจิยัดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาแนวใหม่   หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัในการพจิารณาเลอืกแบบ
การวิจยัด้านยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา การน าผลวิจยัมาก าหนดโครงการพัฒนาและการ
พฒันาการบรหิารงาน  พฒันาโครงการวจิยัด้านยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา   รวมทัง้การสรา้ง
องคค์วามรูใ้หมด่า้นยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาดว้ยกระบวนการวจิยั 

Analysis in administration strategy and development problems, development of new 
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research models in administration and development, criteria and limitation in administration and 
development strategy design, application of research in designating the development projects and 
administration development, developing research projects in administration and development as 
well as constructing a new body of knowledge in administration strategy and research process 
development. 
 
2537111 การคิดเชิงกลยทุธแ์ละยทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันา  3(3-0-6) 
  (Strategic Thinking and Administration and Development Strategy) 
  การวเิคราะหร์ปูแบบ หลกัการและกระบวนการคดิ เทคนิคการคดิเชงิกลยทุธใ์นบรบิทของ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ชาต ิและนานาชาต ิเพื่อก าหนดยทุธศาสตร ์การจดัการยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิอยา่งยัง่ยนื  โดยตระหนกัถงึความสมดุลทัง้ดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ สงัคม 
เทคโนโลยแีละดา้นกายภาพ 

Model analysis, principle and thinking processes, strategic techniques in the context  
of local, national and international wisdom in order to designate the strategy, sustainable 
administration strategies and excellent development by focusing on balancing political, economic, 
social, technological and physical factors. 
 
2537408 นวตักรรมการจดัการองคก์ารและการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

(Organization Management Innovation and Human Resource  
Management) 

   แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและวธิกีารต่าง ๆ ต่อการน านวตักรรมมาใชใ้นการบรหิารองคก์าร  
บทบาทของผูบ้รหิารในการสรา้งสรรคน์วตักรรมองคก์าร  กลยทุธก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งยัง่ยนื  ตลอดจนปญัหาและแนวโน้มการบรหิารจดัการองคก์ารต่าง ๆ 
โดยศกึษาจากกรณตีวัอยา่งทัง้องคก์ารภาครฐัและภาคเอกชนทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่  
ภมูภิาค ประเทศ และนานาชาต ิ 

Concepts, theories, principles and methodologies in implementing the innovation in 
organization management, role of administrators in creating  organizational innovation, strategy in 
sustainably efficient and effective human resource management as well as the problem and trends 
in organizational management by examining case studies from both private and government 
sectors who are successful in local, regional, national and international levels. 
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2537801 สมัมนาเก่ียวกบัยทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันา  3(1-4-4) 
(Seminar on Administration and Development Strategy) 

  การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  
ปฏบิตักิารสมัมนา และน าเสนอสารตัถะที่ได้จากการศึกษา เพื่อน าไปสู่การวพิากษ์ ปรบัปรุงและพฒันาเป็น
บทความ และ/หรอืเอกสารประมวลความคดิน าเสนอต่อสาธารณะ 

Analysis in depth on issues related to administration and development strategies, 
practice in seminars, and essence presentation from studies leading to critical comments, 
readjustment, and development of articles and/or processed documents presented to the public. 
 
2537101 การจดัการความรู้ในองคก์าร ท้องถ่ินและภมิูภาคเพ่ือการพฒันา 3(3-0-6) 

(Knowledge Management for Development in Organization, Locality and  
Region) 

                     หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎกีารจดัการความรู ้ศกึษากรณตีวัอย่างองคก์ารแห่งการเรยีนรูห้รอื
การจดัการความรูใ้นองคก์ารหรอืหน่วยงานต่างๆ ทอ้งถิน่ และภมูภิาค วเิคราะหก์ารสรา้งองคค์วามรูแ้ละระบบ
การเรยีนรูข้ององคก์ารและชุมชนทีม่ยีุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา อนัน าไปสู่ความยัง่ยนืขององคก์าร
และชุมชน การน าเสนอยุทธศาสตรก์ารจดัการความรูใ้นองคก์ารและชุมชนจากกรณศีกึษา 

Principles, concepts, theories in knowledge management, case studies of learning 
organizations or knowledge management in organizations or other agencies, localities and regions.  
Analysis in knowledge management and learning process of the organizations and communities 
that have administration strategies and development leading to the sustainable organization, 
strategy presentations in knowledge management of organizations and communities from case 
studies. 
 
2537203 การบริหารการเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าของนักบริหาร   3(3-0-6) 
  และนักพฒันา 

 (Change Management and Leadership of Administrators and 
Development Workers) 

  หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎดีา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลงในมติใิหม่ ทกัษะการบรหิารการ
เปลีย่นแปลง การปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมการบรหิาร   การบรหิารที่มุ่งผลสมัฤทธิ ์การพฒันาการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนขององค์การและท้องถิน่ การน าเสนอยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการองค์การและชุมชนที่
สอดคล้องกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี และกระบวนการสร้างภาวะผู้น าของ   
นักบรหิารและนักพฒันา  เทคนิคการสรา้งและการพฒันาภาวะผู้น าในการบรหิารงาน  โดยเน้นการศกึษา
กรณตีวัอยา่งนกับรหิาร และนกัพฒันาทีป่ระสบความส าเรจ็ 
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Principles, concepts and theories of new dimensions of change management, 
change management skills, adjustments of administrative culture, administration that leads to 
achievement, participatory development of every part of the organization and locality, presentation 
of organization and community administration strategy relevant to a changing context, analysis of 
concept, theory, and leadership building processes of the administrator and development worker, 
techniques of leadership building and developing in administration leaders by emphasizing case 
studies of successful administrators and development workers. 
 
2537301 บริบทและแนวโน้มการพฒันาท้องถ่ินและภมิูภาค   3(3-0-6) 

(Context and Trend of Local and Regional Development) 
  หลกัการ ทฤษฎีและแนวคดิในการพฒันา วเิคราะห์สภาพและปญัหาของการพฒันาที่เผชญิ
อยู่ในปจัจุบนั รวมทัง้แนวโน้มการพฒันาในอนาคต เน้นการศกึษาเพื่อพฒันาทอ้งถิน่และภูมภิาค ในลกัษณะที่
เชื่อมโยงระหว่างบรบิทของแต่ละสงัคม ทัง้ระดบัท้องถิ่นและภูมภิาค  ครอบคลุมด้านสงัคมและวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการแสวงหา
ดุลยภาพของการพฒันา ระหว่างภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูภิาค และการพฒันาในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง  

Principles, theories and concepts in development, analysis of state, and 
development problems faced currently including future development trends focusing on local and 
regional development linking to each social context both on a local and regional level covering in 
social and cultural, economic, political, government, natural resource and environment, science 
and technology; seeking a balance between local and regional development and development in a 
changing context. 
 
2537401   ปรชัญาและคณุธรรมส าหรบันักบริหารและนักพฒันา   3(3-0-6) 
   (Philosophy and Ethics for Administrators and  

Development Workers) 
  วิธีคิดเชิงปรชัญาและปญัหาต่าง ๆ ในเชิงปรชัญาและจรยิธรรม และการประยุกต์ใช ้
โดยเฉพาะปรชัญาและจรยิธรรมทีม่ผีลต่อการบรหิารและการพฒันาในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง ศกึษาวเิคราะห์
ประเด็นด้านคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรบันักบรหิารและนักพัฒนา และการสร้าง
ปรชัญาการบรหิารและการพฒันาของตนเองทีจ่ะน าไปสู่การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารและการ
พฒันางาน 

Philosophical thinking and various problems in philosophy and ethics and 
application of specific philosophies and ethics that affect administration and development in a 
changing context; analysis of issues on virtue, ethics and professional etiquette for administrators 
and development workers and philosophy building in administration and self-development which 
will lead to the effectiveness of administration and development. 
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2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  (Public Policy Administration) 
  แนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะ  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
นับแต่การก่อรปูนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบิตั ิและการประเมนิผลนโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้องกับบรบิทของประเทศ และปจัจยัสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และเทคโนโลย ีศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทของผูน้ า ประชาสงัคม และสถาบนัทางสงัคมทีม่อีทิธพิล
ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทัง้การศกึษา วเิคราะห์และเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

Concepts, theories and principles on public policy, process of public policy starting 
from public policy building; implementation of public policy and evaluation of public policy which is 
relevant to the nation context and other factors including politics, economy, social and culture, and 
technology; analysis of the leader’s role, community and social institutions that influence public 
policy process including education; analyze and present correct, appropriate and effective public 
policies. 
 
2537701 การศึกษาเอกเทศเพ่ือการบริหารและการพฒันา   3(3-0-6) 

(Independent Study on Administration and Development) 
การศกึษาค้นคว้าในเนื้อหาหรอืสาระที่ผู้เรยีนสนใจเกี่ยวกบัการบรหิารและการพฒันา  ซึ่งมี

ผลต่อการพฒันาตนเอง หน่วยงาน องค์การหรอืท้องถิน่ การพฒันาขดีความสามารถในการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง
ดว้ยตนเอง  

Studies in content of interest to students on administration and development  
affecting self-development, working units, organizations or localities, development of capabilities of 
specific learning. 
 
2537201 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม    3(3-0-6) 

(Economic and Social Development Strategies) 
  แนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยุทธศาสตรท์างดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทุนทางมนุษย ์และ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบในบรบิทการเปลี่ยนแปลงจากองค์การและ
หน่วยงานทัง้ระดบัท้องถิ่น ระดบัชาติ ระดบัภูมภิาค และระดบัโลก กระบวนทศัน์ในการบรหิารและพฒันาที่
บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนแนวโน้มการบรหิารและพฒันาทีท่ าใหเ้กดิดุลยภาพสู่ความยัง่ยนื 

Concepts on economic and social development strategies, human capital and 
various environments by focusing on linkage between the impact of the organizational changes in 
context and working units at local, national, regional and global levels; concepts in administration 
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and development which reaches goals, as well as trends in administration and development which 
lead to sustainable balance. 

 
2537702 การศึกษาเอกเทศเพ่ือการสร้างและพฒันายทุธศาสตร ์  3(3-0-6) 

(Independent Study on Construction and Development of Strategy) 
การศกึษาคน้ควา้ในเนื้อหาหรอืสาระทีส่นใจเพื่อสรา้งยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน องคก์าร หรอื 

ทอ้งถิน่ การพฒันาขดีความสามารถในการเรยีนรูเ้ฉพาะทางดว้ยตนเอง  
The study of interesting content to develop the strategies of working units, 

organizations and localities, development of special learning abilities on an individual basis.  
 
2537703  ปัญหาและแนวโน้มด้านยทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันา 3(3-0-6) 
     (Issues and Trends in Administration and Development Strategy) 
                     ความเปลีย่นแปลง การพฒันา การปรบัปรุง ความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และความคดิใหม่
ในปจัจบุนัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 

 The changes, development, adjustment, dynamics, trends and current ideas 
related to the development of administrative and development strategies. 
 
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละการประยกุต์ใช้ในการบริหาร  3(3-0-6) 

และการพฒันา  
(Scientific Concepts and Application in Administration and Development) 

  ปรชัญาและแนวคดิทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปจัจุบนั ทัง้ทฤษฎฟิีสกิสย์คุใหม ่การ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยมุ่งเน้นสารตัถะและความ
เชื่อมโยงกบัการบรหิารและการพฒันา และน าไปสู่การสงัเคราะหเ์ป็นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา
องคก์าร ทอ้งถิน่ และประเทศ 

The philosophy and scientific concepts and current technology as well as new 
physics theories, natural resource and environmental management, using various technologies by 
focusing on the essence and linkage of administration and development, and leading to the 
synthesizing to the administrative strategy and organizational development, locality and the 
country. 
 
2537102  ทฤษฎีการบริหารและการพฒันาเชิงระบบ                                    3(3-0-6) 
                          (Theory of Administration and Development Systems) 
                       แนวคดิและทฤษฎทีางการบรหิารและการพฒันา โดยวเิคราะหเ์ชงิระบบและประยกุตใ์ชใ้น
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา เพื่อการพฒันาองคก์ารและประเทศ     
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Concepts and theories of administration and development by systematic analyzing 
and application on administrative strategy and development to develop the organization and the 
country. 
 
2537402 วิวฒันาการและแนวโน้มของปรชัญา ทฤษฎี และวิทยาการ   3(3-0-6) 
  แผนใหม่ 
  (Evolution and Trends of Philosophy, Theories and New 
  Scholastic Domains) 
  ปรากฏการณ์และกระบวนการของการเกิดแนวคิดหรอืทฤษฎีของมนุษย์ ตัง้แต่ยุคแรก 
จนถงึยุคปจัจุบนั และแนวโน้มทีจ่ะเป็นไปในอนาคต รวมถงึแนวคดิหรอืทฤษฎทีางดา้นปรชัญา ศาสนธรรม 
สงัคมศาสตร ์พฤตกิรรมศาสตร ์และศาสตรเ์ชงิบูรณาการต่าง ๆ แสวงหาแนวทางสรา้งทฤษฎหีรอืแนวคดิ
ใหม่ ส าหรบักรณีทีย่งัไม่มทีฤษฎเีดมิทีส่ามารถแก้ปญัหาหรอืสรา้งยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาใน
บางเรื่องของทอ้งถิน่ โดยเน้นการบูรณาการแนวคดิหรอืทฤษฎทีัง้ทีม่อียู่เดมิหรอืทีเ่กดิใหม่ เพื่อน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารและการพฒันา 

The phenomena and process of originality of concepts or theories of human from 
the early period till present and future trends including concepts and theories in philosophy, 
religion, social sciences, behavioral studies and various integrated sciences, search for guidelines 
in theory construction or new concepts.  For the non-conventional theory in problem solving or 
constructing administrative strategies and development of some local issues by focusing on the 
existing or new concept or theory integration leading to the application in administration and 
development. 
 
2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์พ่ือประยกุตใ์ช้ใน  3(3-0-6) 

การบริหารและการพฒันา 
(Behavioral Science and Social Science Theories and Application in  
Administration and Development) 

  การวเิคราะห์ทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตรเ์น้นสาระส าคญัของแต่ละทฤษฎี
และความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  
วเิคราะหว์จิยัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา    

Analysis of behavioral and social science theories emphasizing each theory and 
linkage to other theories in order to apply the designation of administrative strategy and 
development, analysis and research administrative strategy and development. 
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1047102 การวิจยัสถาบนั        3(3-0-6) 
(Institutional Research) 

  บทบาทของการวจิยัสถาบนัในการพฒันาองคก์าร ลกัษณะเฉพาะและขัน้ตอนการวจิยั
สถาบนั การพฒันากรอบแนวคดิหรอืประเดน็ในการวจิยัสถาบนั ปญัหาและอุปสรรคของการวจิยัสถาบนั ฝึก
ปฏบิตักิารวจิยัสถาบนั 

The role of institutional research in organizational development, specific 
characteristics and institutional research procedure, conceptual framework development or 
institutional research issues, problems and difficulties of institutional research, practice of 
institutional research. 
 
1047254 การวิจยัเชิงคุ ณภาพเพ่ือการพฒันา     3(3-0-6) 

(Qualitative Research for Development) 
  กระบวนการของการวจิยัเชงิคุณภาพ  เทคนิคในการวจิยัเชงิคุณภาพ การใชก้ารวจิยัเชงิ
คุณภาพเพื่อการพฒันา การฝึกปฏบิตัภิาคสนามในการวจิยัเชงิคุณภาพ 

Qualitative research process, qualitative research techniques, usage of qualitative 
research for development, field study in qualitative research. 
 
1047351   การประเมินยทุธศาสตร ์แผนและโครงการ    3(3-0-6) 
  (Strategy, Plan and Project Evaluation) 
  รปูแบบใหม่ ๆ ในการประเมนิ การประเมนิความต้องการจ าเป็นและความเป็นไปได้  การ
ประเมนิยุทธศาสตร์ แผน และโครงการด้านการบรหิารและการพัฒนา การวางแผนและออกแบบการ
ประเมนิ การพฒันาเครื่องมอืและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลและการเขยีนรายงานการ
ประเมิน การก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 
หน่วยงาน 

New models in evaluation, needs assessment and feasibility, strategy evaluation, 
plan, and project on administration and development, planning and evaluation design, instrument 
development and data collection, data analysis and evaluation report writing, monitoring, 
operational follow up, application of evaluation in organization development and working units. 
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1555102 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดษุฎีบณัฑิต 1    3(3-0-6)  
                           (English for Doctoral Students I) 
 ทบทวนโครงสรา้งภาษาองักฤษ ฝึกทกัษะการพดูและการสื่อสาร การอ่านบทความ 
  Review of practical English structure; practice of speaking and communication skills; 
reading of articles. 
 
1555103 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดษุฎีบณัฑิต 2    3(3-0-6)  
                           (English for Doctoral Students II) 
 พฒันาทกัษะการอภปิราย  เทคนิคการอ่าน การเขยีนเชงิสรุป การเขยีนเรยีงความในหวัขอ้ 
ต่างๆ 
  Practice in discussion skill development, reading techniques, summary writing, and 
essay writing with different topics. 
 
1555104 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดษุฎีบณัฑิต 3    3(3-0-6)  
                         (English for Doctoral Students III) 
  การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละเชงิวพิากษ์ การเขยีนบทความ บทคดัยอ่ รายงานการวจิยั ทกัษะ 
การน าเสนอทางวชิาการ 
  Analytical and critical reading; writing of articles, abstracts, research reports; 
academic presentation skills. 
 
2537911 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดษุฎีบณัฑิต 1    3(1-4-4)  
                         (Seminar on Doctoral Dissertation I) 
  สมัมนาการสงัเคราะห์งานวจิยั การพฒันาปญัหาวจิยัเพื่อจดัท าวทิยานิพนธ์ การค้นหาและ
การประเมินงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การบรรยายผลการจดักระท าข้อมูล การเขียนผลการวิจยัและอภิปราย
ผลการวจิยั หลกัการเขยีนบทความทางการวจิยัและทางวชิาการ  

Seminar on research synthesizing, development of research problems for 
dissertation, searching and evaluating related literature, finding discussion on data analysis, 
research report writing and research finding discussion, principles in research article and academic 
writing. 
 
2537912 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดษุฎีบณัฑิต 2    3(1-4-4)  
                         (Seminar on Doctoral Dissertation II) 
  สมัมนาและวเิคราะห์การก าหนดกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎแีละพฒันาเป็นกรอบแนวคดิในการ
วจิยั การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การเขยีนโครงร่างวทิยานิพนธ ์ 
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Seminar and analysis on theoretical conceptual framework designation and 
development of research framework, related literature review, writing dissertation proposal. 
 
2537901 วิทยานิพนธ์  (แบบ 1.1)                60 หน่วยกิต 

(Dissertation) 
วจิยัในหวัขอ้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาทีส่ามารถน า 

ผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงาน องคก์าร หรอืทอ้งถิน่   
  Conducting research on topics related to administration and development strategy 
enabling to apply research findings in working units, organizations or localities.  
 
2537902 วิทยานิพนธ์  (แบบ 2.1)                36 หน่วยกิต 

(Dissertation) 
วจิยัในหวัขอ้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาทีส่ามารถน า 

ผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงาน องคก์าร หรอืทอ้งถิน่   
  Conducting research on topics related to administration and development strategy 
enabling to apply research findings in working unit, organization or locality.  
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3.2  ช่ือ สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา 
สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั ปี 

รองศาสตราจารย ์ สมชยั วงษ์นายะ ค .ด.  
กศ.ม. 

 
กศ.บ. 

การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
การวดัผลการศกึษา 
 
คณิตศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
บางเขน 

2534 
2523 

 
2519 

รองศาสตราจารย ์ ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ  ปร .ด.  
พบ.ม.   
ศศ.บ. 

ประชากรและการพฒันา 
สถติปิระยุกต ์
การจดัการทัว่ไป 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 

2546 
2537 
2532 

รองศาสตราจารย ์ ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ ์ Ph.D. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

Educational Psychology 
จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว 
ภาษาองักฤษ 

University of Alberta 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พษิณุโลก 

2535 
2523 
2520 

อาจารย ์ สภุาพร พงศภ์ญิโญ
โอภาส 

ปร .ด.  
 

ค .ม.  
กศ .บ.  

 

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการ
พฒันา 
การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พษิณุโลก 

2555 
 

2536 
2526 
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ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา 

สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั ปี 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สนุทร ีดวงทพิย ์ ค .ด.  
ค.ม. 
นศ.บ. 
กศ.บ. 

การอุดมศกึษา 
การสอนภาษาไทย 
การประชาสมัพนัธ ์
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร 

2545 
2526 
2530 

   2521 

รองศาสตราจารย ์ ศรณัย ์วงศค์ าจนัทร ์ Ph.D. 
M.A.  
ศน.บ.     

Philosophy 
Philosophy 
ภาษาองักฤษ 

University of Mysore 
University of Mysore
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั   

2530 
2523 
2520 

    
 

 
 

25 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒ-ิสาขา สถาบนัการศกึษา 
1 รศ. ดร. สมชยั วงษ์นายะ ค.ด. (การวดัและประเมนิผล

การศกึษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2 รศ. ดร. ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ ปร.ด. (ประชากรและการพฒันา) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

3 รศ. ดร. ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ ์ Ph.D. (Educational Psychology) University of Alberta 
4 ดร. สภุาพร พงศภ์ญิโญโอภาส ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ

การพฒันา) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5 ผศ. ดร. สนุทร ีดวงทพิย ์ ค.ด. (การอุดมศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6 รศ. ดร. ศรณัย ์วงศค์ าจนัทร ์ Ph.D. (Philosophy) University of Mysore 
7 รศ. ดร. ระมดั โชชยั ปร.ด. (เคมเีชงิฟิสกิส)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
8 ผศ. ดร. เรขา อรญัวงศ ์ ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9 รศ. ดร. พสิมยั รบชนะชยั พลูสขุ Ph.D. (In Education) Sardar Patel University 
10 ผศ. ดร. วชริะ วชิชุวรนนัท ์ Ph.D. (In Education) Sardar Patel University 
11 ผศ. ดร. ยุภาด ีปณะราช วท.ด. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต)์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

12 ผศ. ดร. รชันี นิธากร ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

13 ผศ. ดร. นพคุณ ชทูนั ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

14 ผศ. ดร. ขวญัดาว แจ่มแจง้ ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

15 ผศ. ดร. รชันีวรรณ บุญอนนท ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

16 ผศ. ดร. เพชรา บุดสทีา ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

17 ผศ. ดร. เพญ็ศร ีจนัทรอ์นิทร ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและ
การพฒันา) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

18 ผศ. ดร. ณฐัรดา วงษ์นายะ ปร.ด. (พฒันศกึษา) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
19 ผศ. ดร. สณีุ บุญพทิกัษ์ ปร.ด. (การศกึษา แขนงการพฒันา

ทรพัยากรมนุษย)์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

20 ดร. ชยัรตัน์ บุม ี Ph.D. (In Education) Sardar Patel University 
21 ดร. วทิยา คามุณี ปร.ด. (พฒันาสงัคม) มหาวทิยาลยันเรศวร 
22 ดร. นิศากร ประคองชาต ิ ศศ.ด. (ภาษาองักฤษศกึษา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
23 ดร. ประดษิฐ ์นารรีกัษ์ Ph.D. (English Literature) University of Madras 
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3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒ ิ– สาขา สถาบนัการศกึษา หน่วยงานทีส่งักดั 
1 ศ. ดร. ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์ Ph.D. (Economics) University of 

Georgia 
สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์

2 ศ. ดร. ปทปี เมธาคุณวุฒ ิ Ph.D. (Curriculum 
and Instruction) 

University of 
Texas at Austin 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3 รศ. ดร. รงัสรรค ์ประเสรฐิศร ี Ph.D. (Public 
Administration, 
Comparative 
Politics, 
International 
Relations, 
American Politics) 

University of 
Mississippi 

มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

4 รศ. ดร. โกวทิย ์พวงงาม Ph.D. (Rural 
Development) 

Central Luzon 
State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 รศ. ดร. ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณชิกจิ Ph.D. (Business 
Administration) 

Washington State 
University 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

6 ผศ. ดร. ชญาพมิพ ์อุสาโห ค.ด. (พฒันศกึษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7 ดร. สพุจน์ ทรายแกว้ ปร.ด. (รฐัประศาสน-
ศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลอลงกรณ์ 

8 รศ. ดร. คณิต ไขมุ่กด ์ ค.ด. (การวดัและ
ประเมนิผล
การศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
สรุนาร ี

9 รศ. ดร. ชชูพี พุทธประเสรฐิ กศ.ด. (การบรหิาร
การศกึษา) 

มหาวทิยาลยั           
ศรนีครนิทรวโิฒ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

10 รศ. ดร. ส าราญ มแีจง้ ค.ด. (การวดัและ
ประเมนิผล
การศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

11 ผศ. ดร. เจรญิวชิญ ์สมพงษ์ธรรม ค.ด. (บรหิาร
การศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยับรูพา 

12 ผศ. ดร. สชุาต ิลีต้ระกลู กศ.ด. (วจิยัและ
พฒันาหลกัสตูร) 

มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

13 ผศ. ดร. ทองสขุ วนัแสน กศ.ด. (วจิยัและ
พฒันาหลกัสตูร) 

มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์
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ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒ ิ– สาขา สถาบนัการศกึษา หน่วยงานทีส่งักดั 
14 ผศ. ดร. จติราภา กุลฑลบุตร Ed.D. (Evaluation 

and Policy 
Development) 

Charle Sturt 
University 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

15 ดร. ทวศีกัดิ ์ขนัยศ Ph.D. (Education) Edith Cowan 
University 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม 

16 ผศ. ดร. สกล เกดิผล Ed.D. (English 
Language 
Teaching) 

Flinders 
University 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม 

17 ดร. พนิิจ ลาภธนานนท ์ Ph.D. (South East 
Asian Studies) 

The University of 
Hull 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

18 ดร. นิยุทธ ์กรุงวงศ ์ ค.ด. (การ
อุดมศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

บรษิทับสิซเินสไวส จ ากดั 

19 รศ. ดร. สพุกัตร ์พบิลูย ์ ค.ด. (การวดัและ
ประเมนิผล
การศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

นกัวชิาการอสิระ อดตี
อาจารยม์หาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมธริาช 

20 รศ ดร. สมคดิ พรมจุย้ ค.ด. (การวดัและ
ประเมนิผล
การศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสโุขทยั 
ธรรมธริาช 
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4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

         ไมม่ ี

4.2 ช่วงเวลา  
         ไมม่ ี

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
         ไมม่ ี

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

          วทิยานิพนธ์รายละเอียดตามรายวชิา 2537901 และ 2537902 วทิยานิพนธ์ ให้นักศึกษาท าวจิยัใน
หวัข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนาที่สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน องคก์าร หรอืทอ้งถิน่   

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1) สามารถสรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจิยั 
 2) สามารถแกไ้ขปญัหาโดยวธิกีารวจิยั 
 3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอการวจิยัและสบืคน้ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
 4) สามารถใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการวจิยั 

5.3  ช่วงเวลา  
  ตามทีร่ะบุในแผนการศกึษา 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        36 หน่วยกติ 
5.5  การเตรียมการ  

  1) จดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หก้บันกัศกึษาทุกคน 
  2) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธจ์ดัตารางเวลาใหน้ักศกึษาเขา้พบเพื่อขอค าปรกึษา 
  3) จดัเตรยีมแหล่งทรพัยากรเพื่อเอือ้ต่อการท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
  1) ประเมนิคุณภาพของโครงร่างวทิยานิพนธ ์โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์
  2) ประเมนิความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ ์โดยใหน้กัศกึษารายงานโดยวาจาและเอกสาร 
  3) ประเมนิคุณภาพของวทิยานิพนธ ์โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
  4) ประเมนิผลงานวจิยัจากการตอบรบัใหต้พีมิพบ์ทความวจิยั หรอืเขา้รว่มน าเสนอในงานประชุมทาง

วชิาการ 
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หมวดท่ี 4.    ผลการเรียนรู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมการพฒันา 
1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และ 
   จรรยาบรรณในวชิาชพี และ 
   บุคลกิภาพ 

- มกีารสอดแทรกเรือ่ง จรยิธรรม คุณธรรมในวชิาชพีในรายวชิาต่างๆ 
- ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้วีสิยัทศัน์ มบีุคลกิภาพ 
  ของนกับรหิารและนกัพฒันามอือาชพี 
- มกีารอบรมเรือ่งบุคลกิภาพของนกับรหิารและนกัพฒันามอือาชพี 

2. ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง - ก าหนดใหม้รีายวชิาทีส่่งเสรมิใหน้กัศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถ 
  ลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในองคค์วามรูน้ัน้ ๆ  

3. ดา้นการวจิยั - มกีารเพิม่พนูความรูใ้หก้บันกัศกึษาเกีย่วกบัการวจิยันอกเหนือจาก 
  รายวชิาต่างๆ  
- ในรายวชิาต่าง ๆ มกีารมุง่เน้นใหน้กัศกึษามคีวามสามารถในการวจิยั 
  มทีกัษะในการท าวจิยั สามารถผลติและใชผ้ลการวจิยั 

4. ดา้นภาวะผูน้ า - ในรายวชิาต่าง ๆ มกีารก าหนดใหม้กีารท างานเป็นทมี เพื่อฝึกให้ 
  นกัศกึษาไดฝึ้กการเป็นผูน้ ากลุ่มในการท างานและรบัผดิชอบในการ 
  ท างาน และการเป็นสมาชกิกลุ่มทีด่ ี
- มกีารมอบหมายงานใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสหมนุเวยีนกนัเป็นผูน้ า 

5. ดา้นความสามารถเกีย่วกบั 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ในรายวชิาต่างๆ มกีารใหน้กัศกึษาไดน้ าเสนอผลงานรายบุคคลและ 
  รายกลุ่มดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 
- มกีารเพิม่พนูความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศกึษา 
- ส่งเสรมิใหเ้ขา้รว่มประชุมวชิาการ และการน าเสนอในทีป่ระชุมทาง 
  วชิาการ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
               (1) สามารถจดัการเกีย่วกบัปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นในบรบิททางวชิาการ
หรอืวชิาชพี 
               (2) รเิริม่หรอืชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของจรรยาบรรณทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั เพื่อทบทวนและแกไ้ข 
สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และ
ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
               (3) แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัติามหลกัคุณธรรม 
จรยิธรรมในทีท่ างานและชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 
               (4) เคารพสทิธแิละยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น 
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      2.1.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
               (1) สอดแทรกดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในระหว่างการเรยีนการสอน 
               (2) ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา และอภปิรายกลุ่มเกีย่วกบัคุณธรรม จรยิธรรม 
      2.1.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
               (1) ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การตรงต่อเวลาในการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน 
               (2) สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกซึง่คุณธรรม จรยิธรรม และการอภปิรายกลุ่ม 
               (3) ใหน้กัศกึษาประเมนิตนเองในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
2.2 ด้านความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
               (1) สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นสาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิาร
และการพฒันา หรอืวชิาชพี 
               (2) มคีวามเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นองคค์วามรูใ้นสาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการ
พฒันา 
               (3) มคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้และกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีเ่ปลีย่นแปลงในสาขาวชิา
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
      2.2.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
               (1) ใชก้ารเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั อาท ิการสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้การ
สอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การสอนบรรยายแบบ Active Learning เป็นตน้ 
               (2) เน้นกระบวนการเรยีนการสอนผ่านการท าวจิยั ใหศ้กึษาคน้ควา้ และอภปิรายรว่มกนั 
               (3) มอบหมายงาน ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่งเสรมิการเขา้รว่มการประชุมวชิาการ หรอื
การเขา้ฟงัการบรรยายพเิศษ 
      2.2.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
               (1) การสอบ การประเมนิความรู ้
               (2) ประเมนิจากการรายงาน และการน าเสนอรายงานทัง้งานกลุ่มและงานเดีย่ว 
2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
               (1) สามารถวเิคราะหป์ระเดน็และปญัหาส าคญัไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ และพฒันาแนว
ทางการแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิกีารใหม ่ๆ  
               (2) สามารถสงัเคราะหผ์ลงานการวจิยัและทฤษฎเีพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ โดย    
บรูณาการแนวคดิต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิา 
               (3) สามารถออกแบบการวจิยัและด าเนินการโครงการวจิยัในเรื่องทีซ่บัซอ้น หรอืปรบัปรงุ
แนวปฏบิตัใินวชิาชพี  
      2.3.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
               (1) จดัใหม้กีารสอนโดยใชป้ญัหาและการวจิยัเป็นฐาน  
               (2) การศกึษากรณศีกึษาและการอภปิรายกลุ่ม 
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               (3) การมอบหมายงานและน าเสนอรายงาน 
      2.3.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
               (1) การสอบ การประเมนิความรู ้
               (2) ประเมนิจากการรายงาน และการน าเสนอรายงานทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
               (1) มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการและวชิาชพี  
               (2) สามารถวางแผนในการปรบัปรงุตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
               (3) สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และรบัผดิชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
      2.4.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
               (1) มอบหมายงานรายบุคคลหรอืงานกลุ่ม 
               (2) จดัใหม้กีารท ากจิกรรมกลุ่มทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนอยา่งต่อเนื่อง และมกีารใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั 
      2.4.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
               (1) ประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมในและนอกชัน้เรยีน 
               (2) ประเมนิจากการรายงาน การน าเสนอรายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
               (3) สงัเกตจากการอภปิรายในชัน้เรยีน 
               (4) ใหน้กัศกึษาประเมนิตนเอง 
2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
               (1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้องคค์วามรูใ้นระดบัสงูทัง้ในดา้น
ทฤษฎแีละการวจิยั  
               (2) สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณติศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ใน
ประเดน็ปญัหาทีส่ าคญัและซบัซอ้น  
               (3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับุคคลต่าง ๆ  
      2.5.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
               (1) มอบหมายงานทีเ่สรมิสรา้งทกัษะทางดา้นการวเิคราะหต์วัเลข การสื่อสาร และการ
สบืคน้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
               (2) มอบหมายใหม้กีารน าเสนอรายงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม  
      2.5.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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               (1) ประเมนิจากการท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
               (2) ประเมนิจากการสื่อสารจากการน าเสนอผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลกัสตูรรายวชิาทีแ่สดงในหน้า 
35-36 ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี้ 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1.1 สามารถจดัการเกี่ยวกบัปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นในบรบิททางวชิาการหรอื 

วชิาชพี 
   1.2 รเิริม่หรอืชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของจรรยาบรรณทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั เพื่อทบทวนและแกไ้ข 

สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และ
ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   1.3 แสดงออกซึง่ภาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัติามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในที่ 
ท างานและชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 

   1.4 เคารพสทิธแิละยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น 
2. ด้านความรู้ 
   2.1 สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นสาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการ 

พฒันา หรอืวชิาชพี 
   2.2 มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นองคค์วามรูใ้นสาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
   2.3 มคีวามเขา้ใจอย่างลกึซึง้และกวา้งขวางเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีเ่ปลีย่นแปลงในสาขาวชิา 

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถวเิคราะหป์ระเดน็และปญัหาส าคญัไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ และพฒันาแนวทางการแกไ้ข 

ปญัหาดว้ยวธิกีารใหม ่ๆ  
   3.2 สามารถสงัเคราะหผ์ลงานการวจิยัและทฤษฎเีพื่อพฒันาความรูค้วามเข้าใจ โดยบรูณาการ 

แนวคดิต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิา 
   3.3 สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยกระบวนการวจิยั ออกแบบการวจิยัและด าเนินการ 

โครงการวจิยัในเรือ่งทีซ่บัซอ้น หรอืปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินวชิาชพี  
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างรายบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   4.1 มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการและวชิาชพี  
   4.2 สามารถวางแผนในการปรบัปรงุตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   4.3 สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และรบัผดิชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้องคค์วามรูใ้นระดบัสงูทัง้ในดา้นทฤษฎี 

และการวจิยั  
   5.2 สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณติศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในประเดน็ 

ปญัหาทีส่ าคญัและซบัซอ้น  
   5.3 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับุคคลต่าง ๆ  
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รหสัวชิา รายวชิา 

คุณธรรม จริธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

1047101 ระเบียบวธีิการวจิยัขัน้สงู                 
1047253 การวิจยัด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา                 
2537111 การคดิเชิงกลยทุธ์และยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา                 

2537408 นวตักรรมการจดัการองค์การและการจดัการทรัพยากรมนษุย์                 
2537801 สมัมนาเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา                 
2537101 การจดัการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภมูิภาคเพ่ือการพฒันา                 

2537203 การบริหารการเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าของนกับริหารและ
นกัพฒันา          

                

2537301 บริบทและแนวโน้มการพฒันาท้องถิ่นและภมูิภาค                  

2537401 ปรัชญาและคณุธรรมส าหรับนกับริหารและนกัพฒันา                 
2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ                 
2537701  การศกึษาเอกเทศเพ่ือการบริหารและการพฒันา                  

2537201 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม                 
2537702 การศกึษาเอกเทศเพ่ือการสร้างและพฒันายุทธศาสตร์                 
2537703  ปัญหาและแนวโน้มด้าน ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา                   
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รหสัวชิา รายวชิา 

คุณธรรม จริธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

4007001 แนวคดิทางวทิยาศาสตร์และการประยกุต์ใช้ในการบริหารและการ
พฒันา          

                

2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพฒันาเชิงระบบ                 

2537402 ววิฒันาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและวทิยาการแผนใหม่                                 
2537501 ทฤษฎีพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพ่ือประยกุต์ใช้ในการ

บริหารและการพฒันา                                         
                

1047102 การวิจยัสถาบนั                 

1047254 การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือการพฒันา                 
1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ                 

1555102 ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑติ  1                 

1555103 ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑติ  2                 

1111151 ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑติ  3                 

1537911 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑติ 1                   
1537912 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑติ 2                   
2537901 วทิยานิพนธ์                 

2537902 วทิยานิพนธ์                 
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หมวดท่ี 5.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
          การวดัผลและประเมนิผลของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการ
พฒันา ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ยการวดัและประเมนิผลการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
           อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประเมนิความเหมาะสมของการใหค้ะแนน และการใหร้ะดบัคะแนน
ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
         หลกัสตูรแบบ 1.1 
               1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษา คอื ภาษาองักฤษ 
               2) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
               3) เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
               4) การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์ ผลงานวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อย
ด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์าง 
วชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ 
         หลกัสตูรแบบ 2.1 
               1) ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 คะแนน) 
               2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษา คอื ภาษาองักฤษ 
               3) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
               4) เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
               5) การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์ ผลงานวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อย
ด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์าง 
วชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ 

 

หมวดท่ี 6.   การพฒันาคณาจารย ์
1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
    1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใ์หมเ่กีย่วกบับทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาใน
รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
    1.2 ชีแ้จงและมอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ รายละเอยีดหลกัสตูร ซึง่แสดงปรชัญา วตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร คู่มอืนกัศกึษา คู่มอืการท าวทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 



38 

 

    1.3 ชีแ้จงและมอบเอกสารรายละเอยีดรายวชิา ซึง่แสดงถงึผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจากรายวชิาและกล
ยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  
    1.4 ก าหนดใหอ้าจารยใ์หมต่อ้งผ่านการอบรมเรือ่งกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ กลยทุธก์าร
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาและการปรบัปรงุ  
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
   จดัใหม้กีระบวนการใหค้วามรูจ้ากการปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเปิดโอกาสใหค้ณาจารย์
ไดพ้ฒันาตนเองทางวชิาชพีและวชิาการตามสายงาน 

    2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

        2.1.1 การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ อภปิรายปญัหาและแนวทางการแกไ้ขระหว่าง
อาจารยผ์ูส้อน 
        2.1.2 การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและประเมนิผล โดย
ก าหนดใหอ้าจารยใ์หมต่อ้งเขา้รบัการอบรม 
        2.1.3 การส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มประชุม อบรม สมัมนาเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน และการ
วดัและประเมนิผลทีจ่ดัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
        2.1.4 การสนบัสนุนใหอ้าจารยท์ าการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน  
   2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

        2.2.1 การส่งเสรมิใหเ้ขา้รว่มการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการ 
        2.2.2 การฝึกอบรมการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัและการเขยีนบทความวจิยัเพื่อตพีมิพใ์นวารสาร
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
        2.2.3 การสนบัสนุนใหท้ าการวจิยั 

 

หมวดท่ี 7.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
    1.1 แต่งตัง้กรรมการประจ าหลกัสตูรและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรจากผูท้รงคุณวุฒแิละอาจารยท์ีม่ ี
คุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
    1.2 แต่งตัง้อาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันาเป็นคณะกรรมการบณัฑติประจ าสาขาวชิา 
    1.3 จดัท าหลกัสตูรและแผนการเรยีนระยะยาวตลอดหลกัสตูรโดยเน้นใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัปรชัญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
    1.4 จดัอาจารยผ์ูส้อนทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงกบัรายวชิาทีส่อน 
    1.5 จดัผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญเป็นอาจารยพ์เิศษในสาขาวชิามารว่ม
สอน 
     1.6 จดักระบวนการเรยีนการสอนในทุกรายวชิาใหเ้ชื่อมโยงการกบัการพฒันาทกัษะการวจิยัและกรอบ
แนวคดิในการวจิยัเพื่อน าไปสู่การท าวทิยานิพนธ์ 
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     1.7 มกีารประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิอาจารยผ์ูส้อนในทุกภาคเรยีน  รวมทัง้การ
ประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาในทุกปีการศกึษา เพื่อน าผลมาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนและการ
บรหิารจดัการหลกัสตูร 
 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 
          จดัการเรยีนการสอนภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร บรหิารงบประมาณบนพืน้ฐานการ

บรหิารดุลงบประมาณ และกระจายใชง้บประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารตรวจสอบการใชเ้งนิใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั และพจิารณาหาแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งต่อเนื่อง 

      2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
       1) มรีะบบอนิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ยรองรบัระบบการเรยีน 
      2) ส านกัวทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัมจี านวนทรพัยากรสารสนเทศ ส าหรบัสาขาวชิา
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา ดงันี้ 
 

ประเภททรพัยากรสารสนเทศ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

ชื่อเรือ่ง จ านวนเล่ม ชื่อเรือ่ง จ านวนเล่ม 
หนงัสอื 7,900 17,769 1,023 3,497 
วารสาร 27 27 7 7 
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 16 28 8 8 
 นอกจากนี้ยงัมหีอ้งสมุดเฉพาะสาขายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา เพื่อบรกิารหนงัสอื ต ารา
เฉพาะทาง  
              3) จดัใหม้บีรกิารฐานขอ้มลูต่าง ๆ  
 
         2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณส าหรบัหนงัสอื ต ารา และวารสารทางวชิาการ สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในทุกปีการศกึษา ส่วนอุปกรณ์เครือ่งมอืจะมกีารประชุมวางแผนจดัท าของบประมาณ
ครภุณัฑ ์

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      ประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร โดยอาจารยผ์ูส้อนสงัเกตการใชง้านในรายวชิาทีส่อน 

จากนัน้น าเสนอคณะกรรมการหลกัสตูร 
 
 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
 มรีะเบยีบการรบัสมคัรอาจารยใ์หมต่ามระเบยีบของมหาวทิยาลยัราชฏัก าแพงเพชร 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
      มกีารวางแผนและด าเนินการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  

การตดิตาม และทบทวนหลกัสตูร 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  
      มกีารเชญิผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกที่มคีวามรูค้วามสามารถในการสอนในรายวชิาต่าง ๆ มา

เป็นอาจารยผ์ูส้อน โดยมอบหมายใหม้อีาจารยภ์ายในเป็นผูป้ระสานงาน 

 

4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

           มกีารก าหนดคุณสมบตับิุคลากรสนับสนุนตามภาระงานทีร่บัผดิชอบ ก่อนรบัเขา้ท างาน และ
ตอ้งผ่านการสอบแขง่ขนัทีป่ระกอบดว้ยการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์  

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน   
      บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดเ้รยีนรูร้ะหว่างการปฏบิตังิาน จากกรรมการหลกัสตูร

และจากอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับุคลากรจากหน่วยงานอื่น รวมทัง้ไดร้บัโอกาสในการเขา้รบั
การอบรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
      5.1.1  มกีารปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่และมกีารจดัท าคู่มอืส าหรบันกัศกึษา 

     5.1.2 แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อใหค้ าแนะน านกัศกึษาในทุกดา้น และในกระบวนการ
ควบคุมวทิยานิพนธ ์จะใหค้วามส าคญักบักระบวนการวจิยัอย่างละเอยีด  โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาและ
ผูท้รงคุณวุฒติดิตามอย่างใกลช้ดิ  

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      เป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
          6.1 จดัใหม้กีารศกึษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรจากหน่วยงานของรฐัและเอกชน รวมทัง้ศกึษา
ความพงึพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของดุษฎบีณัฑติ   เพื่อน ามาปรบัปรงุ พฒันา
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 6.2 ส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติสาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา เพื่อน ามาปรบัปรงุ พฒันาหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน 
  6.3 มกีารตดิตามผลดุษฎบีณัฑติภายหลงัส าเรจ็การศกึษา เพื่อตดิตามความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าทีก่ารงาน การเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงาน สงัคม และชุมชน 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

   การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
สามารถประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
โดยการก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและ 
   ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาต ิ 
   หรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.  
   3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
   ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิด 
   สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี 
   การศกึษา 

X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ. 3 และ 
   มคอ. 4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X 

7. มกีารพฒันาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืประเมนิผลการเรยีนรู ้จาก 
   ผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน X X X X 
9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี X X X X 
10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่ 
     น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่คีุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่ 
     น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X 

12.  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
      5.0 

   X 

รวมตวับ่งชี ้(ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 
ตวับ่งชีบ้งัคบั (ขอ้ที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งชีต้อ้งผ่านรวม (ขอ้) 9 10 10 11 
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หมวดท่ี 8.   การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 1) การประชุมรว่มกนัของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธก์าร 

สอน 
              2) การสอบถามจากนักศึกษาถงึประสทิธผิลของการเรยีนรูจ้ากวธิกีารที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรอืการสนทนากลุ่มกบันกัศกึษา 
              3) การประเมนิจากการเรยีนรูข้องนักศกึษา จากพฤตกิรรมการแสดงออก การเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

                  1) การประเมนิการสอนในทุกรายวชิาโดยนกัศกึษา 
                  2) การประเมนิการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากการสงัเกตในชัน้เรยีนถึงวธิสีอน กิจกรรมการเรยีนการสอน การ
มอบหมายงาน  
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
    2.1 โดยนกัศกึษาและดุษฎบีณัฑติ  
         การประเมนิหลกัสตูรโดยภาพรวม โดยดุษฎบีณัฑติและนกัศกึษาทีอ่ยูใ่นชัน้ปีสุดทา้ยของแผนการ
ศกึษาโดยการใชแ้บบสอบถาม 
    2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก  
          การประเมนิการเยีย่มชมและขอ้มลูในรา่งรายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูร 
    2.3 โดยผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 
         1) การประเมนิความพงึพอใจคุณภาพของดุษฎบีณัฑติ โดยผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 
         2) การประชุมเพื่อทบทวนหลกัสตูรโดยผูท้รงคุณวุฒ ิผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ ดุษฎบีณัฑติ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

 1) การประเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมนิ
อยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย 1 คน  

 2) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบจดัท าวจิยัเพื่อรวบรวมความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและวเิคราะห์
ผลการด าเนินการของหลกัสตูร 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

1) ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร ระดมความคดิเหน็
วางแผนปรบัปรงุการด าเนินงานเพื่อใชใ้นรอบปีการศกึษาต่อไป จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูร 

2) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตดิตามผลการด าเนินงานหลกัสตูรประจ าปี โดยการรวบรวมขอ้มลู
ประสทิธผิลของการสอน รายงานผลและประเมนิการสอน สิง่อ านวยความสะดวก รายงานผลการทบทวน
ผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูรประจ าปี 
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เอกสารแนบ 
 

1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร และค าสัง่คณะกรรมการวพิากษ์หลกัสตูร 
2. ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอยีดความแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดมิและหลกัสตูรปรบัปรงุ 
3. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
4. ขอ้มลูประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที ่๑๑๒๔ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ 

............................................................. 
 เพ่ือให้กำรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ ด ำเนิน
ไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 ๑. รศ.ดร.ทวนทอง  เชำวกีรติพงศ์  ประธำนคณะกรรมกำร 
 ๒. ผศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  กรรมกำร 
 ๓. รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำร 
 ๔. รศ.ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ  กรรมกำร 
 ๕. รศ.ดร.ระมัด  โชชัย   กรรมกำร 
 ๖. ผศ.ดร.เรขำ  อรัญวงศ์   กรรมกำร 
 ๗. ดร.ชัยรัตน ์ บุมี   กรรมกำร 
 ๘. ดร.สรณี  กัณฑ์นิล   กรรมกำร 
 ๙. ดร.เนำวรัตน์  นำคพงษ์  กรรมกำร 
 ๑๐. ดร.จันทร  เพชรบูรณ์  กรรมกำร 
 ๑๑. ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง   กรรมกำร 
 ๑๒. ผศ.ดร.เพชรำ  บุดสีทำ  กรรมกำร 
 ๑๓. รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เจริญวิชญ ์ สมพงษ์ธรรม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. ผศ.ดร.สุชำต ิ ลี้ตระกูล  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. รศ.ดร.สมชัย  วงษ์นำยะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 ๑๗. ดร.สภุำพร   พงษ์ภิญโญโอภำส กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที ่๑๑๒๕ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ 

............................................................. 
 เพ่ือให้กำรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ ด ำเนิน
ไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 
 ๒. รศ.ดร.สุกัญญำ  โฆวิไลกูล 
 ๓. รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม 
 ๔. รศ.ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
 ๕. รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงำม 
 ๖. รศ.ดร.ส ำรำญ  มีแจ้ง 
 ๗. รศ.ดร.เทียมจันทร์  พำนิชผลินไชย 
 ๘. ผศ.ดร.ชญำพิมพ์  อุสำโห 
 ๙. ผศ.ดร.เจริญวชิญ ์ สมพงษ์ธรรม 
 ๑๐. ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน 
 ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
 ๑๑. ดร.รมย์  พะโยม 
 ๑๒. ผอ.สมวุฒิ  ศรีอ ำไพ 

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

................................ 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเพ่ือเป็นกรอบ

ในการด าเนินการจดัการวิจยั และจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ
วา่ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับระบบบริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ด้วยการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ กฎ ประกาศ ค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันีห้รือท่ี

ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้

   มหาวิทยาลยั    หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   สภามหาวิทยาลยั  หมายความวา่    สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   อธิการบดี    หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   บณัฑิตศกึษา   หมายความวา่   การจดัการศกึษาในระดบัท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี  
ทัง้ในรูปแบบการจดัการศกึษาภาคปกต ิและภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอ่ืน 
   นกัศกึษา    หมายความวา่    นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๕ การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในแตล่ะสาขา ให้ใช้หลกัสตูรท่ีสภามหาวิทยาลยั

อนมุตัแิล้ว และให้ท าเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบตังิานท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะได้รับใน
ด้านการพฒันาวิชาการ บคุลากร และวิชาชีพ ขออนมุตัิตอ่สภามหาวิทยาลยั โดยจะขออนมุตัหิลกัสตูรและ 
การจดัการศกึษาพร้อมกนัในคราวเดียวก็ได้ 
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ข้อ ๖ ก าหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าศึกษา 
และการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๗ การประเมินผลการศกึษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  วา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๘ อตัราคา่ลงทะเบียนการศกึษา คา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตลอดจนการก าหนด
อตัราและการใช้จ่ายเงินคา่ตอบแทนการสอนและคา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตา่งๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

 
หมวดที่ ๒ 

การบริหารจัดการ 
 

ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย  
          (๑)  อธิการบดี      เป็นประธาน 
          (๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     เป็นรองประธาน 
         (๓)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย   เป็นรองประธาน  
          (๔)  คณบดีทกุคณะ     เป็นกรรมการ   
          (๕)  ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขา  เป็นกรรมการ 
          (๖)  ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ       
          (๗)  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกจ านวนไมเ่กิน ๔ คน  เป็นกรรมการ 

           (๘)  ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
            (๙)  หวัหน้างานประสานการจดับณัฑิตศกึษา เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
  ข้อ  ๑๐  ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขา  มีวาระการด ารงต าแหนง่สองปี  
และ อาจได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้  แตจ่ะด ารงต าแหนง่เกิน ๒ วาระติดตอ่กนัไมไ่ด้ 
  ข้อ  ๑๑  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ ๒ ปี  และอาจ
ได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบณัฑิตศกึษามีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้  
   (๑) ก ากบัดแูลและสง่เสริมการสอนและการบริหารจดัการบณัฑิตศกึษาของ

มหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยั 
    (๒)  เสนอแนะแนวทางการจดับณัฑิตศกึษา การเปิดสอนและการยบุเลิกสาขาใน
ระดบับณัฑิตศกึษาและท าหน้าท่ีน าเสนอหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีสภาวิชาการเห็นชอบแล้วตอ่สภา
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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   (๓)  ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณส าหรับการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
และอนมุตัแิผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยั 
   (๔)  ก ากบัดแูลและให้ความเห็นชอบและด าเนินการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าตวันกัศกึษา อาจารย์ควบคมุวิทยานิพนธ์ และผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ได้บณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
    (๕)  อนมุตัผิลการศกึษา ส าหรับศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา 
     (๖)  พิจารณาเสนอ  แตง่ตัง้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขา  ตอ่
มหาวิทยาลยัฯ 
    (๗)  พิจารณาท าความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยัในกรณีการแลกเปล่ียน
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และการจดัการลงทะเบียนเรียนร่วมภายใต้ความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน  
รวมทัง้เสนอแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
    (๘)  ด าเนินการอยา่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ตามความ
จ าเป็น หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขา  แตล่ะสาขาท่ีเปิดสอน  เป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  โดยมีจ านวนและคณุวฒุิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยให้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขามีหน้าท่ีดงันี ้

(๑)  จดัท า  และเสนอโครงการ  หรือแผนปฏิบตังิานการเปิดสอนในสาขาตามท่ีได้รับ 
แตง่ตัง้ 

(๒)  ด าเนินการและประสานงานการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

(๓)  เสนอการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้สอนระดบับณัฑิตศกึษา  อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตวั           
นกัศกึษา  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้สอบวิทยานิพนธ์  ตอ่คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาฯ 
   (๔)  จดัท าแผนงาน  งบประมาณ  โครงการพฒันาอาจารย์และนกัศกึษาประจ าสาขา 

(๕)  ปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรในสาขานัน้ 
   (๖)  ติดตามประเมินผล  รายงานผล  การใช้หลกัสตูรรวมทัง้จดัท ารายงานประจ าปี             
ผลการด าเนินงานของสาขา 
   (๗)  ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาฯ  มอบหมาย 
  ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขา  มีวาระการด ารงต าแหนง่สองปี  และอาจ
ได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้   

ข้อ ๑๕ ให้มีส านกังานงานประสานการจดับณัฑิตศกึษา ในสถาบนัวิจยัและพฒันา  เป็น
ผู้ รับผิดชอบการจดัการบณัฑิตศกึษา  โดยงานประสานการจดับณัฑิตศกึษา  มีหน้าท่ีดงันี ้
        (๑)  เสนอแนะนโยบายการจดับณัฑิตศกึษาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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                    (๒)  ให้บริการเคร่ืองมือการวิจยัและเอกสารวิทยานิพนธ์  ส าหรับสาขาท่ีเปิดสอน 
                    (๓)  จดัประชมุวิชาการให้นกัศกึษาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ 

ผลงานของนกัศกึษาในวารสารวิชาการ 
                              (๔)  จดัท าเอกสารระเบียบการรับสมคัร และการเปิดรับนกัศกึษา 

                   (๕)  จดัท าปฏิทินการศกึษาประจ าปี 
                    (๖)  ประสานงานภายในเพ่ือบริการการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

                  (๗)  ปฏิบตังิานด้านงานธุรการ  การเงิน บญัชี  งบประมาณ และประสานงาน
เก่ียวกบัสาขาท่ีเปิดสอน 
        (๘)  จดัหาวสัด ุ ครุภณัฑ์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบตักิาร  และปรับปรุงซอ่มแซมอปุกรณ์
ครุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน   
        (๙)  การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา 
        (๑๐)  อ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันามอบหมาย 
 

หมวดที่ ๓ 
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖ ผู้ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีสภาพเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลยัหลงัจากท่ีได้รายงานตวัเข้าเป็นนกัศึกษาพร้อมหลกัฐาน ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และ                
ได้ช าระคา่ลงทะเบียน คา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๑๗ นกัศกึษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว มีความประสงค์จะเพิ่ม หรือถอน รายวิชาเรียน 
ให้ท าได้ โดยท าค าร้องพร้อมความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอตอ่มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนญุาต  

การขอถอนรายวิชาตามวรรคต้น ให้ด าเนินการก่อนวนัก าหนดสอบปลายภาคของภาคเรียน
นัน้ไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนั มหาวิทยาลยัจะไมคื่นคา่ลงทะเบียนเรียนให้กบันกัศกึษาท่ีขอถอนการลงทะเบียน
รายวิชา เว้นแตก่รณีท่ีนกัศกึษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลยัจะคืนเงิน
คา่ลงทะเบียนรายวิชานัน้ให้เตม็จ านวน 

แนวปฏิบตัอ่ืินๆ เก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา และขอ
เปล่ียนแปลงรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  

ข้อ ๑๘ ให้นกัศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาแตล่ะคน มีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยัคนหนึง่ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาประจ าตวันกัศกึษา  ซึง่นกัศกึษา
จะขอค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการ เก่ียวกบัวิธีการศกึษา การจดัแผนการเรียน  การลงทะเบียน ด้านการ 
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ด ารงตนตามกรอบประเพณีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั และด้านอ่ืนๆ ทัว่ๆ ไปได้ตาม
ความจ าเป็น 

ข้อ ๑๙ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
    (๑) ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีศกึษา และสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัใิห้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรส าหรับหลกัสตูรนัน้แล้ว 
    (๒) ลาออกจากการเป็นนกัศกึษา และมหาวิทยาลยัได้อนมุตัใิห้ลาออกแล้ว 

   (๓) พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ด้วย 
การประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร       
วา่ด้วยการรับจา่ยเงินในการจดับณัฑิตศกึษา 
    (๔) มหาวิทยาลยัสัง่ให้พ้นสภาพนกัศกึษา ด้วยเหตปุระพฤตตินเส่ือมเสีย ไม่
เหมาะสม หรือกระท าความผิดร้ายแรงอ่ืนๆ  
   (๕) มหาวิทยาลยัสัง่ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา ด้วยเหตไุมส่ าเร็จการศกึษาตาม
หลกัสตูร ในระยะเวลาท่ีก าหนด  

ข้อ ๒๐ นกัศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา อาจท าค าร้องเสนอตอ่มหาวิทยาลยั แสดง
เหตผุลและความจ าเป็นเพ่ือขอลาพกัการศกึษา โดยขอรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษาไว้เป็นการชัว่คราว  ใน
ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึง่ได้  

ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาอนญุาตให้นกัศกึษาลาพกัการศกึษาชัว่คราวได้ครัง้ละหนึง่ภาคเรียน 
หรือตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร โดยท่ีนกัศกึษาได้รับยกเว้นไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา แตต้่อง
ช าระคา่บ ารุงมหาวิทยาลยัและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เพ่ือรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา ตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด  

การขออนญุาตพกัการศกึษาท่ีจะได้รับสิทธ์ิตามข้อบงัคบันี ้จะต้องเสนอตอ่มหาวิทยาลยัก่อน
วนัสอบปลายภาคเรียนท่ีขอพกัการเรียน   

ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนญุาตให้นกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนภายใต้
โครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 
เพ่ือน าผลการศกึษาไปใช้ประกอบหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ หรือโดยไมน่บัหนว่ยกิต ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาก็ได้ 
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หมวดที่ ๔ 
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ 

 
ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลยัอาจจดัให้นกัศกึษาตามหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา ลงทะเบียนเรียน       

ตามโครงสร้างของหลกัสตูรในแผน ก หรือแผน ข ส าหรับระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือแบบ ๑ หรือแบบ ๒ 
ส าหรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยั 

ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนมุตัใิห้นกัศกึษาน าหนว่ยกิตรายวิชาท่ีได้ศกึษามาแล้ว
จากสาขาอ่ืนของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเว้น        
การเรียนบางรายวิชาในหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยูไ่ด้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  วา่ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา   

ข้อ ๒๔ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีมหาวิทยาลยัมาแล้วสองภาค
เรียน หรือได้ศกึษารายวิชาตา่งๆ ตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษามาแล้วสิบสองหนว่ยกิตขึน้ไป มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ข้อ ๒๕  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีคณุวฒุิ
และประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา                  
พ.ศ.๒๕๔๘  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๒๖  การควบคมุวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนกัศกึษาให้ด าเนินการดงันี  ้
    (๑) ให้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาท่ีเปิดสอนคดัเลือกอาจารย์ท่ีมี
คณุวฒุิและประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา              
พ.ศ.๒๕๔๘ เสนอตอ่มหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา ท าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาในการก าหนดช่ือเร่ือง เค้าโครง และขัน้ตอนการท าวิทยานิพนธ์ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 
    (๒) ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามข้อ (๑) กบัอาจารย์ประจ าวิชาจ านวน       
หนึง่คน ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาก าหนดตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาเสนอ ในการนี ้
คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาเสนอให้มีผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกไมเ่กินสองคนร่วมเป็นกรรมการ 
โดยมีคณุวฒุิตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๒๗  ผู้ ท่ีจะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ต้องทดสอบให้ผ่าน
มาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศ  และการใช้คอมพิวเตอร์  เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมลู       
หากไมผ่า่นการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบ
ผา่น     โดยไมน่บัหนว่ยกิตรวมส าเร็จการศกึษา 

ข้อ ๒๘ ให้นกัศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีจะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตร     
ย่ืนค าร้องเสนอตอ่มหาวิทยาลยั เพ่ือด าเนินการตรวจคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะส าเร็จการศกึษาภายในก าหนด     
๓๐ วนั  นบัจากวนัเปิดภาคเรียนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา 

ข้อ  ๒๙  เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดงันี ้

 ๒๙.๑  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
  ๒๙.๑.๑  สอบผา่นรายวิชาตา่ง ๆ  ครบถ้วนตามหลกัสตูร 
  ๒๙.๑.๒.  ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐   
 ๒๙.๒  หลกัสตูรปริญญาโท 
  ๒๙.๒.๑  สอบผา่นมาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศ และการใช้

คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัก าหนด 
  ๒๙.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอ

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 
(Proceeding)   

  ๒๙.๒.๓  แผน  ก  แบบ  ก ๒  ศกึษารายวิชาท่ีครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  
ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากว่า  ๓.๐๐  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์ 
และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์  
จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ  (Proceeding)   

๒๙.๒.๔  แผน ข  ศกึษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  ได้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐  สอบผา่นสารนิพนธ์  และสอบผ่านการสอบประมวลผลความรอบรู้          
( Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียน และ หรือ ปากเปล่า  สาขาวิชานัน้ 
   ๒๙.๓  หลกัสตูรปริญญาเอก 

   ๒๙.๓.๑  สอบผา่นมาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศ และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   

   ๒๙.๓.๒  สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ  ( Qualifying Examination)   
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   ๒๙.๓.๓  แบบ  ๑  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ์และ 
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 

   ๒๙.๓.๔  แบบ ๒  ศกึษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  ได้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการ
สอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรือด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานัน้ 

ข้อ ๓๐  นกัศกึษาท่ีจ าเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดบับณัฑิตศกึษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ในหลกัสตูรอาจขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัใิห้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ ไมเ่กินหนึง่ปี 

ข้อ ๓๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจวินิจฉยัชีข้าด 
ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ  ณ   วนัท่ี   ๑๗   กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

........................................................ 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า "ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ด้วยการประเมินผล
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ ๒  บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ซึง่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือท่ีขดั 
หรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓  ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 
ตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๔  ในข้อบงัคบันี ้ 
มหาวิทยาลยั  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

  สภามหาวิทยาลยั  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  อธิการบดี    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  นกัศกึษา     หมายความว่า  นกัศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  หมายความวา่  งานทะเบียนและประมวลผล  ส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย  หมายความวา่  คา่ระดบัคะแนนท่ีค านวณได้จากการน าผลรวมของ
ผลคณูระหวา่งจ านวนหน่วยกิตรายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนตามท่ีหลกัสตูรก าหนด กบัคา่ระดับคะแนน
ท่ีได้รับจากการประเมินผลการเรียนส าหรับรายวิชานัน้ๆ เป็นตวัตัง้ หารด้วยผลรวมของหนว่ยกิตของรายวิชาท่ี
มีผลการเรียนเป็นคา่ระดบัคะแนนทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียรายภาค
เรียน หรือคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๕ ให้มีการประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ส าหรับทกุ
รายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคเรียน ภาคเรียนละหนึง่ครัง้เป็นอยา่งน้อย  
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เว้นแตร่ายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ ร่วมฟังโดยไมค่ิดคา่คะแนน หรือรายวิชาท่ีได้รับอนมุัตใิห้
ยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว 
  ข้อ ๖ การประเมินผลการศกึษารายวิชาตามแผนการเรียนรายวิชาของนกัศกึษา ก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

   ๖.๑. การประเมินผลการศกึษาโดยใช้ระบบคา่ระดบัคะแนน ใช้ส าหรับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนตามท่ีหลกัสตูรก าหนด ตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

๖.๑.๑ การแบง่คา่ระดบัคะแนนให้แบง่เป็น 8 ระดบั คือ 
 

ระดับ
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม ๔.๐ 
  B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 
  C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 

C พอใช้ ๒.๐ 
  D+ ออ่น ๑.๕ 

D ออ่นมาก ๑.๐ 
E ตก ๐.๐ 

   

๖.๑.๒ คา่ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบได้ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชา 
สมัพนัธ์ ต้องไมต่ ่ากวา่ C และไมต่ ่ากวา่ B ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

๖.๑.๓ นกัศกึษาท่ีมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  
๖.๑.๒  ต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ 

๖.๑.๔ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ า้ตาม 
กรณีในข้อ ๖.๑.๓ ให้น าหนว่ยกิตและผลการเรียนเฉพาะครัง้หลงัสดุมาค านวณคา่เฉล่ีย และเพ่ือการจบ
การศกึษาตามหลกัสตูร     
    ๖.๒ การประเมินโดยใช้ระบบสญัลกัษณ์ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน ใช้ส าหรับประเมินผล
ความสมัฤทธ์ิในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

๖.๒.๑ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชา 
ท่ีลงทะเบียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคณุสมบตัิ ก าหนดดงันี ้ 
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สัญลักษณ์ ผลการประเมิน ค าอธิบายความหมาย 
   PD ผา่นดีเย่ียม PD ( Pass with Distinction ) 

P ผา่น P  ( Pass ) 
F ไมผ่า่น F ( Fail ) 

 

๖.๒.๒ การประเมินวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา รวมถึงการประเมิน 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปลา่ การประเมินคณุภาพวิทยานิพนธ์   หรือรายงานการศกึษาอิสระทัง้
ฉบบั ก าหนดดงันี ้

 

ผลการประเมิน ความหมาย 
ดีเย่ียม Excellent 
ดี Good 
ผา่น Pass 
ผา่น    (ใช้ในกรณีแบง่หน่วยกิตลงทะเบียน) Satisfactory 
ไมผ่า่น(ใช้ในกรณีแบง่หนว่ยกิตลงทะเบียน) Unsatisfactory 
ไมผ่า่น Fail 

 

  ข้อ ๗ สญัลกัษณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดงันี ้
 

สัญลักษณ์ ค าเตม็ ความหมาย 
  Au Audit ลงทะเบียนร่วมฟัง ไมน่บัหน่วยกิต 
W Withdrawn ได้รับอนมุตัใิห้ถอนการลงทะเบียนแล้ว  

  
ข้อ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเม่ือสิน้ภาคเรียน หากปรากฏกรณีท่ีนกัศกึษายงัท างานไม่

เสร็จหรือผลงานยงัไมส่มบรูณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควรให้รอการประเมินผล
ไว้ก่อน ให้ใช้สญัลกัษณ์ “I” แทนคา่ระดบัคะแนน กรณีนีน้กัศกึษาจะต้องขอรับการประเมินอีกครัง้ภายในภาค
เรียนถดัไปเพ่ือเปล่ียนสญัลกัษณ์ “I” เป็นคา่ระดบัคะแนน หากพ้นก าหนดดงักล่าวแล้วถือวา่ผลการประเมิน
วิชานัน้มีคา่ระดบั “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี  
  ข้อ ๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกตท่ีิ
หลกัสตูรก าหนด ให้ด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
   ๙.๑ ให้ท าการทดสอบวดัความรู้โดยไมต้่องลงทะเบียนเรียน 
   ๙.๒ ให้ลงทะเบียนเรียน และผา่นการประเมินผล 
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   ๙.๓ ให้ได้รับยกเว้นไมต้่องเรียนเสริมในกรณีท่ีปรากฏวา่วิชาท่ีก าหนดให้เรียนเสริม
นัน้อยูใ่นสาขาวิชา หรือเป็นวิชาเอก ท่ีนกัศกึษาเข้าศกึษา หรือมีเอกสารรับรองจากสถาบนัหรือหนว่ยงานท่ี
คณะกรรมการบณัฑิตศกึษารับรอง วา่ผา่นการสอบได้ในวิชาท่ีก าหนดให้เรียนเสริมนัน้ 
  ข้อ  ๑๐ การจดัสอบเพ่ือการประเมินผลการศกึษา ในกรณีตา่ง ๆ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

   ๑๐.๑ การสอบรายวิชา เป็นการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนทกุรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามหลกัสตูร ยกเว้นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ ร่วมฟัง หรือรายวิชาท่ีได้ยกเลิก โดยถกูต้อง
ตามระเบียบ 

   ให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงานท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด ไปยงัคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และให้ส านกังาน
งานประสานบณัฑิตศกึษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลด าเนินการตอ่ไป 

   ๑๐.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination ) ส าหรับนกัศกึษา
ตามหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิชาสมัพนัธ์ซึง่เป็นการสอบข้อเขียนและ
อาจมีการสอบปากเปลา่ด้วยก็ได้ สว่นในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตจะเป็นการสอบเพ่ือประเมินว่านกัศกึษามี
พืน้ฐานความรู้เป็นท่ีน่าพอใจ ซึง่มหาวิทยาลยัจะเปิดให้มีการสอบปีการศกึษาละไมเ่กิน ๓ ครัง้  

   นกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า  
๒  ภาคเรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนด ส าหรับนกัศกึษาตามหลกัสตูร  
ดษุฎีบณัฑิต ต้องสอบผา่น ในการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย 

   ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการสอบตอ่มหาวิทยาลยั  
จดัท าประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกบัฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
    ๑๐.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปลา่ เพ่ือทดสอบความรู้และความ
เข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และนกัศกึษาในหลกัสตูร
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
            ๑๐.๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกร่วมด้วย            
อยา่งน้อย 1 คน 
             ๑๐.๓.๒ การสอบผา่นวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศกึษา ให้ถือมตกิรรมการจ านวน
สองในสามของคณะกรรมการทัง้หมดส าหรับปริญญามหาบณัฑิต และส่ีในห้าส าหรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต  
   ๑๐.๔ การสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปลา่วิชาเฉพาะด้านและวิชาสมัพนัธ์ เพ่ือประเมินความสามารถในการวิจยัโดยอิสระของ
นกัศกึษาตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตก่อนท่ีจะให้มีสิทธ์ิเสนอการท าวิทยานิพนธ์  นกัศกึษาท่ีมี
สิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตั ิจะต้องเรียนรายวิชามาแล้วไมน้่อยกวา่ ๒ ภาคเรียน นกัศกึษาท่ีสอบไมผ่า่นมีสิทธ์ิสอบ
แก้ตวัในภาคเรียนถดัไปได้อีก ๒ ครัง้ 
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ข้อ ๑๑ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคณุสมบตัิตามท่ี
ก าหนดในข้อ ๑๐ ให้ด าเนินการโดย มีคณะกรรมการสอบวดัเฉพาะกรณี ท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชานัน้ๆ   

ข้อ ๑๒ นกัศกึษาท่ีท าการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคณุสมบตัิ และการสอบ
วิทยานพินธ์ แล้วผลการประเมินมีคา่ต ่ากวา่ระดบั P จะขอสอบซ า้ใหมไ่ด้ไมเ่กิน ๓ ครัง้ สว่นการสอบ
ภาษาตา่งประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์  เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมลู  ให้สอบได้ไมจ่ ากดั
จ านวนครัง้   

ข้อ ๑๓  การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดงันี ้

 ๑๓.๑  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
  ๑๓.๑.๑  สอบผ่านรายวิชาตา่ง ๆ  ครบถ้วนตามหลกัสตูร 
  ๑๓.๑.๒. ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐   
 ๑๓.๒  หลกัสตูรปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑  สอบผา่นมาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศ และการใช้

คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัก าหนด 
  ๑๓.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอ

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับ       
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 
(Proceeding)   

  ๑๓.๒.๓  แผน  ก  แบบ  ก ๒  ศกึษารายวิชาท่ีครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  
ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากว่า  ๓.๐๐  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์ 
และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์  
จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์            
ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ  
(Proceeding)   

๑๓.๒.๔  แผน ข  ศกึษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  ได้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐  สอบผา่นสารนิพนธ์  และสอบผ่านการสอบประมวลผลความรอบรู้          
( Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียน และ หรือ ปากเปล่า  สาขาวิชานัน้ 
   ๑๓.๓  หลกัสตูรปริญญาเอก 
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   ๑๓.๓.๑   สอบผา่นมาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศ และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   

   ๑๓.๓.๒  สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ  ( Qualifying Examination)   
   ๑๓.๓.๓  แบบ  ๑  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 

  ๑๓.๓.๔  แบบ ๒  ศกึษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  ได้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่  ๓.๐๐  สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการ
สอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือสว่นหนึง่ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review)   ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานัน้ 

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาขึน้จากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

( ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว ) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒)  

แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.๒๕๕๑ 
................................ 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้ปรับปรุงข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือ ให้สอดคล้องกับการเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย  จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗  
ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ด้วยการจดั
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบบัท่ี ๒) แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ กฎ ประกาศ ค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันีห้รือท่ี

ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓(๗) แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วย

การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
“(๗) พิจารณาและเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา กรณีนกัศกึษาจาก

สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนมาลงทะเบียนบางรายวิชาในสาขาท่ีเปิดสอน  หรือกรณีนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอ
ลงทะเบียนบางรายวิชาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน หรือกรณีนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอเทียบโอนหรือ
ยกเว้นรายวิชา 

(๘) ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษามอบหมาย” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มเตมิความตอ่ไปนี ้เป็นความในวรรคสองของข้อ ๒๑ แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐  
”มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนญุาตให้นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ลงทะเบียนเรียนบาง

รายวิชาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน  และน าผลการศกึษามาใช้ประกอบหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั  หรือโดย
ไมน่บัหนว่ยกิต” 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มเตมิความตอ่ไปนี ้เป็นความในวรรคสองของข้อ ๒๔ แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

“ส าหรับนกัศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตต้องสอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตัิ(qualifying 
Examination) ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือเป็นผู้ มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์”  
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖(๒) แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วย
การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“(๒) ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา ท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามข้อ (๑) กบัอาจารย์ประจ าคนหนึง่       
ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาก าหนดตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาเสนอ ในการนีใ้ห้
คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าสาขาพิจารณาเสนอผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกท่ีมีคณุวฒุิตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ อยา่งน้อยคนหนึง่และไม่
เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ   

ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องแตง่ตัง้จากผู้ ท่ีไมไ่ด้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนกัศกึษาผู้นัน้” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการ
จดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ผู้ ท่ีจะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ต้องสอบผา่นมาตรฐานความรู้
ภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  เฉพาะนกัศกึษาระดบัปริญญาโทต้องผา่น
การทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมลูด้วย   

นกัศกึษาท่ีทดสอบไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนและ
สอบให้ผ่าน  โดยไมน่บัหน่วยกิตรวมเพ่ือส าเร็จการศกึษา” 

ข้อ ๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจวินิจฉยัชีข้าดใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ  ณ   วนัท่ี   ๒๕   มิถนุายน   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐(ฉบับที่ ๒) 

แก้ไขเพิ่มเตมิ  พ.ศ.๒๕๕๑ 
........................................................ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้ปรับปรุงข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือ ให้สอดคล้องกับการเปิดสอนตามหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า "ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ด้วยการประเมินผล
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัท่ี ๒) แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.๒๕๕๑” 
  ข้อ ๒  บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ซึง่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือท่ีขดั 
หรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓  ให้ใช้ข้อบงัคบันี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐.๓ และ ข้อ ๑๐.๔  แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร วา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“๑๐.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปลา่ เพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญา
ดษุฎีบณัฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด”   
  “๑๐.๔ การสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการวิจยัโดยอิสระของนกัศกึษาตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต  ก่อนท่ีจะให้มีสิทธ์ิ
เสนอการท าวิทยานิพนธ์  ซึง่จะเป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา่ก็ได้  โดยท่ีนกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิ
สอบวดัคณุสมบตั ิจะต้องเรียนรายวิชามาแล้วไมน้่อยกว่า ๒ ภาคเรียน  นกัศกึษาท่ีสอบไมผ่า่น มีสิทธิสอบแก้
ตวัในภาคเรียนถดัไปได้” 

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓.๓.๑ แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วย
การประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “๑๓.๓.๑   สอบผา่นมาตรฐานความรู้ภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
หรือมีผลสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา” 
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ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาขึน้จากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ  ณ   วนัท่ี   ๒๕   มิถนุายน   พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรงุ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระการปรับปรุง 
1. ปรัชญา 
        หลกัการของหลกัสตูรนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความคิดทีว่า่ ความเจริญที่
ยัง่ยืนทัง้ของชมุชน ของประเทศ และแม้แตข่องรายบคุคล จะเกิดขึน้ได้
ต้องมยีทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่ดีและการจะสร้าง
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่ดีต้องอาศยัองค์ความรู้เชิงทฤษฎี
หรือตวัแบบทางความคิดที่มีประสทิธิภาพ     หลกัสตูรนีจ้ึงมุง่ทีจ่ะสร้าง
ดษุฎีบณัฑิต    ผู้สามารถสร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีหรือตวัแบบทาง
ความคิดด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา รวมทัง้สามารถสร้าง
ฐานทางภมูิปัญญาทัง้ที่เป็นภมูิปัญญาไทยและภมูิปัญญาสากล อนัจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การสร้างยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่
เหมาะสมเพื่อความเจริญที่มัน่คงและยัง่ยืน 
        การบริหารและการพฒันาในระดบัตา่ง ๆ  จ าเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้อง
ประยกุต์ใช้ศาสตร์จากหลายสาขาวิชา ลกัษณะการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการ
พฒันาซึง่เป็นหลกัสตูรสหวิทยาการ   จึงมุง่ เน้นการสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้ความรู้จากสหวชิาการและสหวิชาชีพมาบรูณาการด้วยวิธีคิดเชิงระบบ
เพื่อใช้ในการสร้างยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
 

1. ปรัชญา 
          ความเจริญที่ยัง่ยืน ความสามารถในการพฒันา การเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชน ภมูิภาคและประเทศ จะเกิดขึน้ได้ต้องมี
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่ดีที่พฒันาจากองค์ความรู้โดย 
บรูณาการจากภมูิปัญญาไทยและภมูิปัญญาสากล ด้วยการคิดเชิงระบบ 
รวมทัง้บรูณาการศาสตร์ด้านการบริหาร ยทุธศาสตร์ และการวจิยัเข้า
ด้วยกนั 

ปรับเพื่อแสดงให้เห็นถงึความ
เป็นหลกัสตูรสหวิทยาการที่มี 
การบรูณการภมูิปัญญาไทยกบั
ภมูิปัญญาสากล ที่มุง่ผลติดษุฎี
บณัฑิตให้เป็นนกับริหาร         
นกัยทุธศาสตร์ นกัพฒันาและ
นกัวิชาการ 
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         หลกัสตูรนี ้ นอกจากจะมุง่ผลติผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ความสามารถในด้านการบริหารและการพฒันา รวมทัง้การวิจยัแล้ว ยงั
เน้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม การอทุิศตนและท างานเพื่อสงัคม  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น   มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

  

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
     เพื่อผลติดษุฎีบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะดงันี ้
     1. มีความรู้ความสามารถในเชิงยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
เป็นนกับริหาร 
และนกัพฒันามืออาชีพ ที่มวีิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
     2. มีความรู้ความสามารถในการวจิยัสร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันา
หนว่ยงานและท้องถ่ิน 
     3. สามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านยทุธศาสตร์
การบริหารและการพฒันา 

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
    เพื่อผลติดษุฎีบณัฑิตให้มคีณุลกัษณะดงันี ้
    1. มีความรู้ความสามารถอยา่งลุม่ลกึในในเชิงยทุธศาสตร์การบริหาร
และการพฒันา เป็นนกับริหาร นกัยทุธศาสตร์ นกัพฒันามืออาชีพ และ
นกัวิชาการ ที่มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ  
     2. มีความรู้ความสามารถในการวจิยัขัน้สงูเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
ยทุธศาสตร์ การบริหาร และการพฒันา ท่ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันา
หนว่ยงาน ท้องถ่ิน ชมุชน ภมูิภาค และประเทศ  
 

รวมข้อ 2 และ ข้อ 3 เข้าด้วยกนั 
โดยต้องการเน้นให้ได้บณัฑิตทีม่ี
ความสามารถในการวิจยัขัน้สงู
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทัง้ด้าน
ยทุธศาสตร์ การบริหาร และการ
พฒันา ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
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3. โครงสร้างหลกัสตูร 
     เป็นหลกัสตูรแบบ 2.1  ที่ต้องศกึษารายวิชา ไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
และเสนอวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต ส าหรับหมวดวิชามีดงันี ้
     1. หมวดวชิาเฉพาะ            24 หนว่ยกิต 
          วิชาบงัคบั             15  หนว่ยกิต 
          วิชาเลอืก               9 หนว่ยกิต 
     2. หมวดวชิาเสริมทกัษะ ไมน่บัหนว่ยกิต 
         ส าหรับนกัศกึษาที่ไมม่คีณุสมบตัิตามหลกัสตูรที ่
         ก าหนด โดยไมน่บัหนว่ยกิต 
     3. หมวดวิทยานิพนธ์            36 หนว่ยกิต 
  รวม            60 หนวยกิต 

3. โครงสร้างหลกัสตูร 
   หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 
   แบบ 1.1   
      วิทยานิพนธ์ ไมน้่อยกวา่         60 หนว่ยกิต 
   แบบ 2.1    
      1. หมวดวชิาเฉพาะ            24 หนว่ยกิต 

          วิชาบงัคบั             15  หนว่ยกิต 
          วิชาเลอืก               9 หนว่ยกิต 
      2. หมวดวชิาเสริมทกัษะ ไมน่บัหนว่ยกิต 
          ส าหรับนกัศกึษาที่ไมม่ีคณุสมบตัิตาม 
          หลกัสตูรที่ก าหนด โดยไมน่บัหนว่ยกิต 
      3. หมวดวิทยานิพนธ์                 36 หนว่ยกิต 
                         รวม            60 หนวยกิต 

เพิ่มหลกัสตูรแบบ 1.1 (เน้นการ
ท าวิจยั) เพื่อเปิดโอกาสให้กบั
ผู้บริหารที่มีศกัยภาพและ
ประสบการณ์ในด้านการ
ยทุธศาสตร์ การบริหาร การ
พฒันา และการวิจยั 

 4. รายวิชาในแต่ละหมวด (หลกัสูตร แบบ 1.1) 
2537911  สมัมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต 1                   3(1-4-4) 
2537912  สมัมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต 1                       3(1-4-4) 

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 
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4. รายวิชาในแต่ละหมวด (หลกัสูตร แบบ 2.1) 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 24 หน่วยกิต 
      1.1 วิชาบังคับ     จ านวน 15 หน่วยกิต 
1047101  ระเบียบวิธีการวจิยัขัน้สงู                                       3(3-0-6) 
1047253  การวิจยัด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา     3(3-0-6) 
2537111  การคิดเชิงกลยทุธ์และยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา
                                                                                 3(3-0-6) 
2537408 นวตักรรมการจดัการองค์การและการจดัการทรัพยากรมนษุย์
                                                                                 3(3-0-6) 
2537801  สมัมนาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา3(3-0-6) 

4. รายวิชาในแต่ละหมวด (หลกัสูตร แบบ 2.1) 
   1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 24 หน่วยกิต 
      1.1 วิชาบังคับ     จ านวน 15 หน่วยกิต 
1047101  ระเบียบวิธีการวจิยัขัน้สงู                                       3(3-0-6) 
1047253  การวิจยัด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา     3(3-0-6) 
2537111  การคิดเชิงกลยทุธ์และยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา
                                                                                 3(3-0-6) 
2537408 นวตักรรมการจดัการองค์การและการจดัการทรัพยากรมนษุย์
                                                                                  3(3-0-6) 
2537801  สมัมนาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  3(1-4-4) 

ในรายวิชา 2537801 เปลีย่น
จ านวนชัว่โมง ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ และการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น 3(1-4-4) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะวชิา 

      1.2 วิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกติ ให้เลือกเรียนรายวิชาจาก
กลุ่มต่อไปนี ้
           กลุ่มการบริหารและการพัฒนา 
2537101  การจดัการความรู้ในองค์การ ท้องถ่ินและภมูิภาคเพื่อการ 
               พฒันา                                                                  3(3-0-6) 
2537203 การบริหารการเปลีย่นแปลงและภาวะผู้น าของนกับริหารและ 
               นกัพฒันา                                                                3(3-0-6) 
2537301  บริบทและแนวโน้มการพฒันาท้องถ่ินและภมูิภาค       3(3-0-6) 
2537401 ปรัชญาและคณุธรรมส าหรับนกับริหารและนกัพฒันา 3(3-0-6) 
2537409  การจดัการและเพิม่ศกัยภาพผู้ ด้อยโอกาส           3(3-0-6) 
2537701  การศกึษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพฒันา         3(3-0-6) 

      1.2 วิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกติ ให้เลือกเรียนรายวิชาจาก
กลุ่มต่อไปนี ้
           กลุ่มการบริหารและการพัฒนา 
2537101  การจดัการความรู้ในองค์การ ท้องถ่ินและภมูิภาคเพื่อการ 
               พฒันา                                                                  3(3-0-6) 
2537203 การบริหารการเปลีย่นแปลงและภาวะผู้น าของนกับริหารและ 
               นกัพฒันา                                                                3(3-0-6) 
2537301  บริบทและแนวโน้มการพฒันาท้องถ่ินและภมูิภาค       3(3-0-6) 
2537401 ปรัชญาและคณุธรรมส าหรับนกับริหารและนกัพฒันา 3(3-0-6) 
2537701  การศกึษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพฒันา         3(3-0-6) 

ตดัรายวิชา 2537409 ออก 
เพราะไมส่มัพนัธ์กบักลุม่วชิา    
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          กลุ่มการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ 
2537201 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม          3(3-0-6) 
2537702  การศกึษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพฒันา ยทุธศาสตร์  
                                                                                 3(3-0-6) 
 

          กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์ 
2537201 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม                    3(3-0-6) 
2537702  การศกึษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพฒันายทุธศาสตร์   3(3-0-6) 
2537703  ปัญหาและแนวโน้มด้านยทุธศาสตร์การบริหาร 
                และการพฒันา                                                          3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา ปัญหาและแนวโน้ม
ด้านยทุธศาสตร์การบริหารและ
การพฒันา  เพื่อให้ครอบคลมุกบั
การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก                                                      

          กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
4007001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยกุต์ใช้ใน 
               การบริหารและการพฒันา                                         3(3-0-6) 
2537102  ทฤษฎีระบบและการประยกุต์ใช้ในการบริหาร 
               และการพฒันา                                                    3(3-0-6) 
2537402  วิวฒันาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและ 
                วิทยาการแผนใหม ่                                                  3(3-0-6) 
2537501  ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพื่อ            
                ประยกุต์ใช้ในการบริหารและการพฒันา                   3(3-0-6)                       

          กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
4007001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยกุต์ใช้ใน 
               การบริหารและการพฒันา                                           3(3-0-6) 
2537102  ทฤษฎีการบริหารและการพฒันาเชิงระบบ            3(3-0-6)                                               
2537402  วิวฒันาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและ 
                วิทยาการแผนใหม ่                                                    3(3-0-6) 
2537501  ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพื่อ            
                ประยกุต์ใช้ในการบริหารและการพฒันา                      3(3-0-6)                       

ปรับช่ือรายวิชาทฤษฎีระบบและ
การประยกุต์ใช้ในการบริหารและ
การพฒันา เป็น ทฤษฎีการ
บริหารและการพฒันาเชิงระบบ   
เพื่อให้สือ่ความหมายได้กระชบั 
ชดัเจน 
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          กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพฒันา 
1047102  การวิจยัสถาบนั                                        3(3-0-6) 
1047254  การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันา                              3(3-0-6) 
1047351 การประเมินยทุธศาสตร์ แผนและโครงการ          3(3-0-6) 
1047352 การประเมินความต้องการจ าเป็นและความเป็นไปได้   3(3-0-6) 

          กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพฒันา 
1047102  การวิจยัสถาบนั                                         3(3-0-6) 
1047254  การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันา                               3(3-0-6) 
1047351 การประเมินยทุธศาสตร์ แผนและโครงการ           3(3-0-6) 

ตดัรายวิชา 1047352  ออก 
เนื่องจากได้เพิ่มสาระเก่ียวกบั
การประเมินความต้องการจ าเป็น
และความเป็นไปได้ในรายวชิา 
1047351 แล้ว  

      2. หมวดวชิาเสริมทกัษะ ไม่นับหน่วยกติ  
1555102  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต  1          3(3-0-6) 
1555103  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต 2          3(3-0-6) 
1555104  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต 3          3(3-0-6) 
4105104  คอมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์                 3(3-0-6) 

      2. หมวดวชิาเสริมทกัษะ ไม่นับหน่วยกติ  
1555102  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต  1          3(3-0-6) 
1555103  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต 2          3(3-0-6) 
1555104  ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต 3          3(3-0-6) 
  

ตดัรายวิชา 4105140 ออก 
เนื่องจากได้เพิ่มการวเิคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปไว้
ในรายวิชา 1047101 

       3. หมวดวทิยานิพนธ์ (แบบที่ 1.1) 
2537901  วิทยานิพนธ์                                  60 หนว่ยกิต 

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 

      3. หมวดวทิยานิพนธ์ (แบบที่ 2.1) 
2537901  วิทยานิพนธ์                                    36 หนว่ยกิต 

      3. หมวดวทิยานิพนธ์ (แบบที่ 2.1) 
2537902  วิทยานิพนธ์                                    36 หนว่ยกิต 

เปลีย่นรหสัรายวชิา 

 5. แผนการศึกษา (หลกัสตูร แบบ 1.1) 
ภาคเรียนที่ 1 
2537911  สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 1  ไมน่บัหนว่ยกิต 
2537901  วิทยานิพนธ์                              10 หน่วยกติ 

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 
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 ภาคเรียนที่ 2 

2537912  สมัมนาวทิยานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ 2   ไมน่บัหนว่ยกิต 
2537901  วิทยานิพนธ์                                      10 หน่วยกติ 

 

 ภาคเรียนที่ 3 
2537901  วิทยานิพนธ์                                   10 หน่วยกติ 

 

 ภาคเรียนที่ 4 
2537901  วิทยานิพนธ์                                                      10 หน่วยกติ 

 

 ภาคเรียนที่ 5 
2537901  วิทยานิพนธ์                              10 หน่วยกติ 

 

 ภาคเรียนที่ 6 
2537901  วิทยานิพนธ์                        10 หน่วยกติ 

 

5. แผนการศึกษา (หลกัสตูร แบบ 2.1) 
ภาคเรียนที่  1 
2537111 การคิดเชิงกลยทุธ์และยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
                                                                                         3 หนว่ยกิต 
1047101 ระเบียบวิธีการวจิยัขัน้สงู                                      3 หนว่ยกิต 
2537408 นวตักรรมการจดัการองค์การและการจดัการ 
                ทรัพยากรมนษุย์                                                 3 หนว่ยกิต 
                                          รวม                                         9 หนว่ยกิต 

5. แผนการศึกษา (หลกัสตูร แบบ 2.1) 
ภาคเรียนที่  1 
2537111 การคิดเชิงกลยทุธ์และยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
                                                                                         3 หนว่ยกิต 
1047101 ระเบียบวิธีการวจิยัขัน้สงู                                      3 หนว่ยกิต 
2537408 นวตักรรมการจดัการองค์การและการจดัการ 
                ทรัพยากรมนษุย์                                                 3 หนว่ยกิต 
                                          รวม                                         9 หนว่ยกิต 

คงเดิม 
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ภาคเรียนที่  2 
1047253 การวิจยัด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  3 หนว่ยกิต 
วิชาเลอืก 1                                                                          3 หนว่ยกิต 
วิชาเลอืก 2                                                                          3 หนว่ยกิต 
                                         รวม                                           9 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่  2 
1047253 การวิจยัด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  3 หนว่ยกิต 
วิชาเลอืก 1                                                                          3 หนว่ยกิต 
วิชาเลอืก 2                                                                          3 หนว่ยกิต 
                                         รวม                                            9 หนว่ยกิต 

คงเดิม 

ภาคเรียนที่  3 
2537801 สมัมนาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  
                                                                                        3 หน่วยกิต 
วิชาเลอืก 3                                                                       3 หน่วยกิต 
2537901 วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต 
                                         รวม                                       12 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่  3 
2537801 สมัมนาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  
                                                                                        3 หน่วยกิต 
วิชาเลอืก 3                                                                       3 หน่วยกิต 
2537902 วิทยานิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต 
                                         รวม                                       12 หนว่ยกิต 

เปลีย่นรหสัรายวชิา 2537901 
เป็น 2537902 

ภาคเรียนที่  4 
2537901 วิทยานิพนธ์                                                     10 หนว่ยกิต 
                                         รวม                                       10 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่  4 
2537902 วิทยานิพนธ์                                                     10 หนว่ยกิต 
                                         รวม                                       10 หนว่ยกิต 

เปลีย่นรหสัรายวชิา 2537901 
เป็น 2537902 

ภาคเรียนที่  5 
2537901 วิทยานิพนธ์                                                      10 หนว่ยกิต 
                                          รวม                                       10 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่  5 
2537902 วิทยานิพนธ์                                                      10 หนว่ยกิต 
                                          รวม                                       10 หนว่ยกิต 

เปลีย่นรหสัรายวชิา 2537901 
เป็น 2537902 

ภาคเรียนที่  6 
2537901 วิทยานิพนธ์                                                       10 หนว่ยกิต 
                                           รวม                                       10 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่  6 
2537902 วิทยานิพนธ์                                                       10 หนว่ยกิต 
                                           รวม                                       10 หนว่ยกิต 

เปลีย่นรหสัรายวชิา 2537901 
เป็น 2537902 
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1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขัน้สูง                                3(3-0-6) 
             (Advanced Research Methodology)  
    ศกึษา วเิคราะห์ระเบียบวิธีวจิยัขัน้สงูแบบตา่งๆ ทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ
และการวจิยัเชิงคณุภาพ การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) การ
ประยกุต์ใช้วธีิการวิจยัแบบตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะปัญหา   
เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมลูขัน้สงูที่มีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
(Causal Relationship) และการวิเคราะห์ตวัแปรพหนุาม (Multivariate 
Statistics) ศกึษาวเิคราะห์งานวจิยัที่ใช้สถิติขัน้สงู สามารถพฒันากรอบ
แนวคิดและด าเนินการวิจยัขัน้สงูได้ 

1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขัน้สูง                                  3(3-0-6) 
             (Advanced Research Methodology)  
      มโนทศัน์เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัขัน้สงู การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิง
คณุภาพ การวิจยัแบบผสมผสาน การวิจยัเชิงทดลอง การวิจยัเชิงอนาคต 
การวจิยัเชิงสหสมัพนัธ์ การวจิยัและพฒันา และการวิจยัเชิงนโยบาย      
การพฒันากรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการวิจยัโดยใช้ระเบยีบวิธีการ
วิจยัขัน้สงู  การใช้สถิติขัน้สงูส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลูหลายตวัแปร      
การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์งานวิจยัที่ใช้ระเบียบวธีิวิจยัขัน้สงู 

เพิ่มรายละเอียดของการวจิยั
แบบตา่ง ๆ การวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์งานวิจยัที่ใช้ระเบียบ
วิธีวจิยัขัน้สงู  เพื่อให้ครอบคลมุ
ทกัษะด้านการวิจยัที่นกัศกึษาจะ
น าไปใช้ในการท าวจิยัและ
วิทยานิพนธ์  

1047253  การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและ 
             การพัฒนา                               3(3-0-6) 
            (Research in Administration and  Development Strategy) 
      ศกึษา วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
พฒันาเทคนิควิธีการวิจยัใหม่ ๆ  ด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการ
พฒันา หลกัเกณฑ์ และข้อจ ากดัในการพิจารณาเลอืกแบบการวจิยัด้าน
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา การน าผลวิจยัมาก าหนดโครงการ
พฒันาและการพฒันาการบริหารงาน  พฒันาโครงการวิจยัด้าน
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา     รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาด้วยกระบวนการวจิยั 

1047253  การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและ 
             การพัฒนา                                 3(3-0-6) 
             (Research in Administration and Development Strategy) 
      การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา   
การพฒันารูปแบบการวิจยัด้านยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาแนว
ใหม ่  หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัในการพิจารณาเลอืกแบบการวิจยัด้าน
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา การน าผลวิจยัมาก าหนดโครงการ
พฒันาและการพฒันาการบริหารงาน  พฒันาโครงการวิจยัด้านยทุธศาสตร์
การบริหารและการพฒันา   รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้ใหมด้่าน
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาด้วยกระบวนการวิจยั 

ปรับการใช้ค าให้เหมาะสม 
สาระส าคญัคงเดิม 
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2537111  การคิดเชิงกลยทุธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและ 
             การพัฒนา                                          3(3-0-6) 
             (Strategic Thinking and Development and  
             Administration Strategy) 
     ศกึษา วเิคราะห์ กระบวนการ หลกัการ และเทคนิคการคดิเชิงกลยทุธ์  
พฒันายทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาสมยัใหมท่ี่สอดคล้องกบั
รูปแบบการบริหารจดัการและสภาพปัญหาของการพฒันาในปัจจบุนั     
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัที่มีผลตอ่การบริหารและการพฒันา
องค์การหรือหนว่ยงานที่ครอบคลมุทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง ทรัพยากร สิง่แวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ โดยเน้น
การศกึษาวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งองค์การหรือหนว่ยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจดัการ และสงัเคราะห์เป็นยทุธศาสตร์การ
บริหารและการพฒันาองค์การและสงัคมเพื่อความเป็นเลศิ 

2537111  การคิดเชิงกลยทุธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและ 
             การพัฒนา                                           3(3-0-6) 
             (Strategic Thinking and Administration and  
             Development Strategy) 
     การวเิคราะห์รูปแบบ หลกัการและกระบวนการคดิ เทคนิคการคิด
เชิงกลยทุธ์ในบริบทของภมูิปัญญาท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ เพื่อก าหนด
ยทุธศาสตร์ การจดัการยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาสูค่วามเป็น
เลศิอยา่งยัง่ยืน  โดยตระหนกัถึงความสมดลุทัง้ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ 
สงัคม เทคโนโลยีและด้านกายภาพ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเน้น
กระบวนการคิด และการคิด
เชิงกลยทุธ์เพื่อก าหนด
ยทุธศาสตร์ การจดัการ
ยทุธศาสตร์ โดยค านงึถึงด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลยี และด้านกายภาพ 
เพื่อให้นกัศกึษาสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดยทุธศาสตร์  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระการปรับปรุง 
2537408  นวตักรรมการจัดการองค์การและการจัดการ 
             ทรัพยากรมนุษย์                              3(3-0-6) 
             (Innovation for Organization Management and  
             Human Resources Management) 
      ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และการน านวตักรรมมาใช้ในการจดัการ
องค์การ  บทบาทของผู้บริหารในการจดัองค์การและการจดัการทรัพยากร
มนษุย์ที่มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน  ตลอดจนปัญหา แนวโน้มการจดัองค์การ  
โดยศกึษาจากกรณีตวัอยา่งองค์การตา่ง ๆ ที่ประสบความส าเร็จทัง้ในระดบั
ท้องถ่ิน ภมูิภาค และประเทศ 

2537408  นวตักรรมการจัดการองค์การและการจัดการ 
             ทรัพยากรมนุษย์                                3(3-0-6) 
             (Organization Management Innovation and Human  
             Resource Management) 
      แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวิธีการตา่ง ๆ ตอ่การน านวตักรรมมาใช้ใน
การบริหารองค์การ  บทบาทของผู้บริหารในการสร้างสรรค์นวตักรรม
องค์การ  กลยทุธ์การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ทีม่ีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลอยา่งยัง่ยืน  ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มการบริหารจดัการ
องค์การตา่ง ๆ โดยศกึษาจากกรณีตวัอยา่งทัง้องค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  ภมูิภาค ประเทศ และ
นานาชาต ิ

ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
การสร้างนวตักรรมองค์การ และ
กลยทุธ์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ รวมทัง้เพิม่
ขอบเขตระดบันานาชาติ เพื่อให้
สาระมีความครอบคลมุ และเป็น
ประโยชน์กบันกัศกึษามากขึน้ 

2537801 สัมมนาเกี่ยวกับยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา    
                                                                           3(3-0-6) 
            (Seminar on Administration and Development Strategy) 
      ศกึษา วิเคราะห์เชิงลกึในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การบริหาร
และการพฒันา  ปฏิบตัิการสมัมนา และน าเสนอสารัตถะที่ได้จากการศกึษา 
เพื่อน าไปสูก่ารวิพากษ์ ปรับปรุงและพฒันาเป็นบทความ และ/หรือเอกสาร
ประมวลความคิดน าเสนอตอ่สาธารณะ 

2537801 สัมมนาเกี่ยวกับยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา    
                                                                           3(1-4-4) 
            (Seminar on Administration and Development Strategy) 
      การ วิเคราะห์เชิงลกึในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การบริหารและ
การพฒันา  ปฏิบตัิการสมัมนา และน าเสนอสารัตถะที่ได้จากการศึกษา เพื่อ
น าไปสูก่ารวิพากษ์ ปรับปรุงและพฒันาเป็นบทความ และ/หรือเอกสาร
ประมวลความคิดน าเสนอตอ่สาธารณะ 

เปลีย่นจ านวนชัว่โมง ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ และการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น 3(1-4-4) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะวชิา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระการปรับปรุง 
2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่น และภมิูภาค 
             เพื่อการพัฒนา                                            3(3-0-6) 
             (Knowledge Management in Organization, Locality and  
             Region for Development) 
      ศกึษา วิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจดัการความรู้ ศกึษากรณี
ตวัอยา่งการจดัการความรู้ในองค์การหรือหนว่ยงานตา่งๆ ท้องถ่ินและ
ภมูิภาค วิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์การและ
ชมุชนที่มียทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา อนัน าไปสูค่วามยัง่ยืนของ
องค์การและชมุชน 

2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่น และภมิูภาค 
             เพื่อการพัฒนา                                            3(3-0-6) 
             (Knowledge Management for Development in  
             Organization, Locality and Region) 
      หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจดัการความรู้ ศกึษากรณีตวัอยา่งองค์กรแหง่
การเรียนรู้หรือการจดัการความรู้ในองค์การหรือหนว่ยงานตา่งๆ ท้องถ่ิน และ
ภมูิภาค วิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์การและ
ชมุชนที่มียทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา อนัน าไปสูค่วามยัง่ยืนของ
องค์การและชมุชน การน าเสนอยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ในองค์การและ
ชมุชนจากกรณีศกึษา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดย
เพิ่มเติมให้มีการน าเสนอ
ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ใน
องค์การและชมุชนจากกรณีศกึษา 
เพื่อให้นกัศกึษาได้ใช้บริบทของ
พืน้ท่ีในการศกึษาการจดัการ
ความรู้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระการปรับปรุง 
2537203 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าของ 
             นักบริหารและนักพฒันา                               3(3-0-6) 
             (Change Management and Leadership of   
              Administrator and Development Worker) 
      ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการเปลีย่นแปลงในมิติใหม่ 
ทกัษะเชิงบริหารการเปลีย่นแปลง การปรับเปลีย่นวฒันธรรมการบริหาร     
การบริหารที่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การพฒันาการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นใน
องค์การและท้องถ่ิน ศกึษาวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้าง
ภาวะผู้น าของนกับริหารและนกัพฒันา  เทคนิคการสร้างและการใช้ภาวะ
ผู้น าการเปลีย่นแปลงในการพฒันาองค์การ ชมุชน และท้องถ่ิน   ศกึษา
กรณีตวัอยา่ง    นกับริหาร และนกัพฒันาที่ประสบความส าเร็จ 

2537203 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าของ 
             นักบริหารและนักพฒันา                                 3(3-0-6) 
             (Change Management and Leadership of   
              Administrators and Development Workers) 
      หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ 
ทกัษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนวฒันธรรมการบริหาร   
การบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
องค์การและท้องถ่ิน การน าเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการองค์การและ
ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และกระบวนการสร้างภาวะผู้น าของนกับริหารและนกัพฒันา  เทคนิคการ
สร้างและการพฒันาภาวะผู้น าในการบริหารงาน  โดยเน้นการศึกษากรณี
ตวัอยา่งนกับริหาร และนกัพฒันาที่ประสบความส าเร็จ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดย
เพิม่เติมให้มีการน าเสนอ
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
องค์การและชมุชนที่สอดคล้อง
กบับริบทที่เปลีย่นแปลง ทัง้นีเ้พื่อ
ฝึกทกัษะการวเิคราะห์ และ
สงัเคราะห์ให้กบันกัศกึษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระการปรับปรุง 
2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภมิูภาค 
             ภมิูภาค                                3(3-0-6) 
            (Context and Trend of Local and Regional Development) 
      ศกึษาหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดในการพฒันา วิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาของการพฒันาที่เผชิญอยูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้แนวโน้มการพฒันาใน
อนาคต เน้นการศกึษาในลกัษณะที่เช่ือมโยงระหวา่งบริบทของแต่ละสงัคม 
ทัง้ระดบัท้องถ่ินและภมูิภาค  ครอบคลมุด้านสงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การแสวงหาดลุยภาพของการพฒันา ระหวา่งภมูิปัญญา 
ท้องถ่ินและการพฒันาในแนวกระแสโลกาภิวตัน์ 

2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภมิูภาค 
             ภมิูภาค                                3(3-0-6) 
            (Context and Trend of Local and Regional Development) 
     หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดในการพฒันา วิเคราะห์สภาพและปัญหาของ
การพฒันาที่เผชิญอยูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้แนวโน้มการพฒันาในอนาคต เน้น
การศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ินและภมูิภาค ในลกัษณะที่เช่ือมโยงระหวา่งบริบท
ของแตล่ะสงัคม ทัง้ระดบัท้องถ่ินและภมูิภาค  ครอบคลมุด้านสงัคมและ
วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาดลุยภาพของการพฒันา 
ระหวา่งภมูิปัญญา ท้องถ่ินและการพฒันาในบริบทที่เปลีย่นแปลง   

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้น
บริบทที่เปลีย่นแปลง เพราะจะ
ครอบคลมุการเปลีย่นแปลง และ
แนวโน้มของสงัคมที่ปรับเปลีย่น
ไปสูห่ลายเร่ืองดงักลา่ว นกับริหาร
และพฒันาควรรู้จกัวิเคราะห์
ทิศทางและการพฒันาที่
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงได้
ทกุการเปลีย่นแปลง 

2537401 ปรัชญาและคุณธรรมส าหรับนักบริหารและนักพฒันา
                                                       3(3-0-6) 
             (Philosophy and Ethics for Administrator and  
             Development  Worker) 
      ศกึษา วิเคราะห์วธีิคิดเชิงปรัชญาและปัญหาตา่งๆ ในเชิงปรัชญาและ
จริยธรรม โดยเฉพาะปรัชญาและจริยธรรมที่มีผลตอ่การบริหารและการ
พฒันาในยคุโลกาภิวตัน์ ศกึษาวเิคราะห์ประเด็นด้านคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับนกับริหารและนกัพฒันา และการสร้าง
ปรัชญาการบริหารและการพฒันาของตนเองทีจ่ะน าไปสูก่ารเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการบริหารและการพฒันางาน 

2537401 ปรัชญาและคุณธรรมส าหรับนักบริหารและนักพฒันา
                                                       3(3-0-6) 
             (Philosophy and Ethics for Administrators and  
             Development  Workers) 
     วิธีคิดเชิงปรัชญาและปัญหาตา่ง ๆ ในเชิงปรัชญาและจริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะปรัชญาและจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารและการ
พัฒนาในบริบทที่ เปลี่ยนแปลง ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับนกับริหารและนกัพฒันา และการ
สร้างปรัชญาการบริหารและการพัฒนาของตนเองที่จะน าไปสู่การ
เสริมสร้างประสทิธิภาพในการบริหารและการพฒันางาน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดย
เปลีย่นค าวา่ ในยคุโลกาภิวตัน์ 
เป็น  บริบทที่เปลีย่นแปลง 
เนื่องจากครอบคลมุทัง้ในเชิงพหุ
วฒันธรรม การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
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2537601  การบริหารนโยบายสาธารณะ                         3(3-0-6) 
             (Public Policy Administration) 
      ศกึษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ กระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะที่สอดคล้อง
กบับริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม  วเิคราะห์
บทบาทของผู้น า ประชาสงัคมและสถาบนัทางสงัคมที่มีอิทธิพลตอ่การ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบตัิ และการประเมินผลนโยบาย 
 
 
 

2537601  การบริหารนโยบายสาธารณะ                          3(3-0-6) 
             (Public Policy Administration) 
      แนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ นบัแตก่ารก่อรูปนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
สาธารณะไปสูก่ารปฏิบตัิ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่
สอดคล้องกบับริบทของประเทศ และปัจจยัสภาพแวดล้อมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และเทคโนโลยี ศกึษาวเิคราะห์บทบาทของ
ผู้น า ประชาสงัคม และสถาบนัทางสงัคมที่มีอิทธิพลตอ่กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ รวมทัง้การศกึษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะที่ถกูต้อง เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยให้
ครอบคลมุกระบวนการ
สาธารณะทกุขัน้ตอน รวมทัง้เพิ่ม
ให้มีการศกึษา วิเคราะห์และ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะที่
ถกูต้อง เหมาะสม และมี
ประสทิธิภาพ 
 

2537409  การจัดการและเพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาส        3(3-0-6)
  (Management and Enhancement of Capacity  
             of Vulnerable Groups) 
      ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการ การพฒันาผู้ ด้อยโอกาส วิเคราะห์
การจดัการและเพิ่มศกัยภาพผู้ ด้อยโอกาสของประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ เสนอแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัการและเพิม่
ศกัยภาพผู้ ด้อยโอกาส โดยเน้นการมีสว่นร่วมของภาคีการพฒันาและ
ชมุชน 

 ตดัรายวิชา 2537409 ออก 
เนื่องจากรายวชิานีไ้มไ่ด้อยูใ่น
กลุม่การบริหารและการพฒันา 
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2537701  การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6) 
  (Independent Study on Administration and  
             Development) 
      ศกึษาค้นคว้าในเนือ้หาหรือสาระที่ผู้ เรียนสนใจเก่ียวกบัการบริหารและ
การพฒันา  ซึง่มีผลตอ่การพฒันาตนเองหนว่ยงาน องค์การหรือท้องถ่ิน การ
พฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง โดยมีการท า
ข้อตกลงกบัผู้สอนเก่ียวกบัขอบขา่ยการเรียน ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2537701  การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา   3(3-0-6) 
  (Independent Study on Administration and  
             Development) 
     การศกึษาค้นคว้าในเนือ้หาหรือสาระที่ผู้ เรียนสนใจเก่ียวกบัการบริหาร
และการพฒันา  ซึง่มีผลตอ่การพฒันาตนเอง หนว่ยงาน องค์การหรือท้องถ่ิน 
การพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง  
 

ตดัข้อความวา่ โดยมีการท า
ข้อตกลงกบัผู้สอนเก่ียวกบั
ขอบขา่ยการเรียน ทัง้นีต้้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
ออก เนื่องจากเป็นการบริหาร
รายวชิา ควรอยูใ่นแนวการสอน 

2537201  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        3(3-0-6) 
             (Strategy for Economic and Social Development) 
      ศกึษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์แนวคิดที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ทนุทางมนษุย์ และสิง่แวดล้อม โดยเน้นความ
เช่ือมโยงระหวา่งผลกระทบกบับริบทการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ จาก
องค์การและหนว่ยงานทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภมูิภาค และระดบั
โลกที่มีกระบวนทศัน์ในการบริหารและพฒันาที่บรรลเุป้าหมาย ตลอดจน
การบริหารและพฒันาที่ท าให้เกิดดลุยภาพสูค่วามยัง่ยืน  

2537201  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         3(3-0-6) 
             (Economic and Social Development  Strategies) 
      แนวคิดที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์ทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ทนุทางมนษุย์ และสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ  โดยเน้นความเช่ือมโยงระหวา่ง
ผลกระทบในบริบทการเปลีย่นแปลงจากองค์การและหนว่ยงานทัง้ระดบั
ท้องถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภมูิภาค และระดบัโลก กระบวนทศัน์ในการบริหาร
และพฒันาที่บรรลเุป้าหมาย ตลอดจนแนวโน้มการบริหารและพฒันาที่ท าให้
เกิดดลุยภาพสูค่วามยัง่ยืน  

ปรับการใช้ค าให้เหมาะสม 
สาระส าคญัคงเดิม  
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2537702  การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนา 
             ยุทธศาสตร์                                          3(3-0-6)                                                        
            (Independent Study on Construction and  
             Development of Strategy) 
      ศกึษาค้นคว้าในเนือ้หาหรือสาระที่สนใจเพื่อสร้างยทุธศาสตร์ของ
หนว่ยงาน องค์การหรือท้องถ่ิน การพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้
เฉพาะทางด้วยตนเอง โดยมีการท าข้อตกลงกบัผู้สอนเก่ียวกบัขอบข่ายการ
เรียน ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

2537702  การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนา 
             ยุทธศาสตร์                                          3(3-0-6)                                                        
            (Independent Study on Construction and  
             Development of Strategy) 
      การศกึษาค้นคว้าในเนือ้หาหรือสาระที่สนใจเพื่อสร้างยทุธศาสตร์ของ
หนว่ยงาน องค์การหรือท้องถ่ิน การพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้
เฉพาะทางด้วยตนเอง  

ตดัข้อความวา่ โดยมีการท า
ข้อตกลงกบัผู้สอนเก่ียวกบั
ขอบขา่ยการเรียน ทัง้นีต้้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
ออก เนื่องจากเป็นการบริหาร
รายวชิา ควรอยูใ่นแนวการสอน 

 2537703  ปัญหาและแนวโน้มด้านยทุธศาสตร์ 
             การบริหารและการพัฒนา                              3(3-0-6) 
             (Issues and Trends in Administration and  
             Development Strategy) 
      ความเปลีย่นแปลง การพฒันา การปรับปรุง ความเคลือ่นไหว แนวโน้ม 
และความคิดใหมใ่นปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างยทุธศาสตร์การบริหารและ
การพฒันา 

เพิ่มรายวิชา ปัญหาและแนวโน้ม
ยทุธศาสตร์การบริหารและการ
พฒันา เพื่อให้ให้นกัศกึษาได้
เรียนรู้ประเด็นใหมท่ี่ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงด้านยทุธศาสตร์การ
บริหารและการพฒันา  
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4007001  แนวคดิทางวทิยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ใน 
             การบริหารและการพัฒนา                            3(3-0-6) 
             (Scientific concepts and Application in  
              Administration and Development) 
      ศกึษา วเิคราะห์ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปัจจบุนัทัง้ทฤษฎีฟิสกิส์ยคุใหม ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ โดยมุง่เน้นสารัตถะและความ
เช่ือมโยงกบัการบริหารและพฒันา และน าไปสูก่ารสงัเคราะห์เป็น
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาองค์การ ท้องถ่ิน และประเทศ 

4007001  แนวคดิทางวทิยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ใน 
             การบริหารและการพัฒนา                               3(3-0-6) 
             (Scientific concepts and Application in  
              Administration and Development) 
      ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจบุนัทัง้
ทฤษฎีฟิสกิส์ยคุใหม ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ
การใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ โดยมุง่เน้นสารัตถะและความเช่ือมโยงกบัการ
บริหารและพฒันา และน าไปสูก่ารสงัเคราะห์เป็นยทุธศาสตร์การบริหาร
และการพฒันาองค์การ ท้องถ่ิน และประเทศ 

คงเดิม 

2537102  ทฤษฎีระบบและการประยุกต์ใช้ในการ 
             บริหารและการพัฒนา                               3(3-0-6) 
             (System Theory and Application in Administration  
             and Development) 
      ศกึษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลากหลายที่กลา่วถึงความเป็น
ระบบ เปรียบเทียบ วิเคราะห์  แนวคิดหรือทฤษฎีตา่งๆ โดยน าแนวคิด
ทฤษฎีเหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้กบักรณีเหตกุารณ์ตา่ง ๆ    

2537102  ทฤษฎกีารบริหารและการพฒันาเชิงระบบ           3(3-0-6) 
             (Theory of Administration and Development Systems) 
      แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารและการพฒันา โดยวิเคราะห์เชิงระบบ
และประยกุต์ใช้ในการพฒันาองค์การและประเทศ    

ปรับช่ือวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวชิา โดยสาระส าคญัคงเดิม 
เพื่อให้สือ่ความหมายได้กระชบั 
ชดัเจน 
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2537402  วิวัฒนาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎ ี
             และวิทยาการแผนใหม่                                3(3-0-6) 
             (Evolution and Trends of Philosophy, Theories 
              and New Scholastic Domains) 
      ศกึษา วิเคราะห์ปรากฏการณ์และกระบวนการของการเกิดทฤษฎี หรือ
แนวคิดของมนษุย์ ตัง้แตย่คุแรกจนถึงยคุปัจจบุนั และแนวโน้มที่จะเป็นไป
ในอนาคต  รวมถึงทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านปรัชญา ศาสนธรรม 
สงัคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์เชิงบรูณาการตา่ง ๆ แสวงหา
แนวทางสร้างทฤษฎีหรือแนวคิดใหมส่ าหรับกรณีที่ยงัไมม่ีทฤษฎีเดิมที่
สามารถแก้ปัญหาหรือสร้างยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาในบาง
เร่ืองของท้องถ่ิน 

2537402  วิวัฒนาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎี 
             และวิทยาการแผนใหม่                                3(3-0-6) 
             (Evolution and Trends of Philosophy, Theories 
              and New Scholastic Domains) 
      ปรากฏการณ์และกระบวนการของการเกิดแนวคิดหรือทฤษฎีของมนษุย์ 
ตัง้แตย่คุแรกจนถึงยคุปัจจบุนั และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต  รวมถึง
แนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านปรัชญา ศาสนธรรม สงัคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ และศาสตร์เชิงบรูณาการตา่ง ๆ แสวงหาแนวทางสร้างทฤษฎีหรือ
แนวคิดใหมส่ าหรับกรณีที่ยงัไมม่ีทฤษฎีเดิมที่สามารถแก้ปัญหาหรือสร้าง
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาในบางเร่ืองของท้องถ่ิน  โดยเน้นการบรู
ณาการแนวคิดหรือทฤษฎีทัง้ที่มีอยูเ่ดิม หรือที่เกิดใหม ่เพื่อน าไปสูก่าร
ประยกุต์ใช้ในการบริหารและการพฒันา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้น
การบรูณาการแนวคิดหรือทฤษฎี
ทัง้ที่มีอยูเ่ดิม และที่เกิดใหม ่เพื่อ
น าไปสูก่ารประยกุต์ ใช้ในการ
บริหารและการพฒันา  

2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
             เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา     3(3-0-6) 
            (Behavioral Science and Social Science 
            Theories and Application in Administration and  
            Development) 
     ศกึษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์เน้นสาระส าคญัของแตล่ะ
ทฤษฎีและความเช่ือมโยงกบัทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนด
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  วิเคราะห์วิจยัยทุธศาสตร์การ
บริหารและการพฒันา    

2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
             เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา     3(3-0-6) 
            (Behavioral Science and Social Science 
            Theories and Application in Administration and  
            Development) 
     ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เน้นสาระส าคญัของแตล่ะ
ทฤษฎีและความเช่ือมโยงกบัทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนด
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  วิเคราะห์วิจยัยทุธศาสตร์การบริหาร
และการพฒันา    

คงเดิม 
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1047102 การวิจัยสถาบัน                                3(3-0-6) 
             (Institutional Research) 
      ศกึษา วิเคราะห์บทบาทของการวจิยัสถาบนัในการพฒันาองค์การ 
ลกัษณะเฉพาะและขัน้ตอนการวจิยัสถาบนั การพฒันากรอบแนวคิดหรือ
ประเด็นในการวจิยัสถาบนั ปัญหาและอปุสรรคของการวจิยัสถาบนั ฝึก
ปฏิบตัิการวจิยัสถาบนั 

1047102 การวิจัยสถาบัน                                 3(3-0-6) 
             (Institutional Research) 
      บทบาทของการวิจยัสถาบนัในการพฒันาองค์การ ลกัษณะเฉพาะและ
ขัน้ตอนการวิจยัสถาบนั การพฒันากรอบแนวคิดหรือประเด็นในการวิจยั
สถาบนั ปัญหาและอปุสรรคของการวจิยัสถาบนั ฝึกปฏิบตัิการวิจยัสถาบนั 

คงเดิม 

1047254  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา       3(3-0-6) 
 (Qualitative Research for Development) 
      ศกึษา วเิคราะห์กระบวนการของการวิจยัเชิงคณุภาพ  เทคนคิในการ
วิจยัเชิงคณุภาพ การใช้การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันา การฝึกปฏิบตัิ
ภาคสนามในการวิจยัเชิงคณุภาพ 

1047254  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา         3(3-0-6) 
 (Qualitative Research for Development) 
      กระบวนการของการวิจยัเชิงคณุภาพ  เทคนคิในการวจิยัเชิงคณุภาพ 
การใช้การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันา การฝึกปฏิบตัิภาคสนามในการ
วิจยัเชิงคณุภาพ 

คงเดิม 
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1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ      3(2-2-5) 
            (Strategy, Plan and Project Evaluation) 
      ศกึษา วิเคราะห์รูปแบบใหม ่ๆ ในการประเมิน การประเมิน
ยทุธศาสตร์ แผนและโครงการด้านการพฒันา  การออกแบบการประเมิน  
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาองค์การ หนว่ยงาน การก ากบั
และติดตามผลการปฏิบตังิาน การเขียนรายงานผลการบริหารและการ
ปฏิบตัิงาน 

1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ      3(2-2-5) 
            (Strategy, Plan and Project Evaluation) 
      รูปแบบใหม่ ๆ ในการประเมิน การประเมินความต้องการจ าเป็นและ
ความเป็นไปได้  การประเมินยทุธศาสตร์ แผน และโครงการด้านการบริหาร
และการพฒันา การวางแผนและออกแบบการประเมิน การพฒันาเคร่ืองมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการ
ประเมิน การก ากบั ติดตามผลการปฏิบตัิงาน และการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพฒันาองค์การ หนว่ยงาน 

 

เพิ่มเติมสาระเก่ียวกบั การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นและ
การศกึษาความเป็นไปได้ การ
วางแผนและออกแบบการ
ประเมิน การพฒันาเคร่ืองมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมลูและการเขยีน
รายงานการประเมิน เพราะได้ตดั
รายวชิาการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นและความเป็นไป
ได้ออกไป และเพื่อให้ครอบคลมุ
การประเมินอยา่งตอ่เนื่องทกุ
ขัน้ตอน 

1555102 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบณัฑติ 1     3(3-0-6)                              
             (English for Doctoral Students I)  
      Review of practical English structure from word to sentence 
level; the use of English language skill for higher levels of 
communication; and practice in reading skills. 

1555102 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบณัฑติ 1     3(3-0-6)                              
             (English for Doctoral Students I)  
      Review of practical English structure; practice of speaking and 
communication skills; reading of articles. 
. 

ปรับให้สัน้กระชบั แตส่าระส าคญั
คงเดิม 
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1555103 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2       3(3-0-6) 
             (English for Doctoral Students II)  
      Practice in discussion skill development, reading techniques, 
summary writing, and essay writing with different topics. 

1555103 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2       3(3-0-6) 
             (English for Doctoral Students II)  
      Practice in discussion skill development, reading techniques, 
summary writing, and essay writing with different topics. 

คงเดิม 

1555104 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3       3(3-0-6) 
             (English for Doctoral Students III)  
      A continuation of English for Doctoral Students II. 

1555104 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3       3(3-0-6) 
             (English for Doctoral Students III)  
     Analytical and critical reading;  writing of  articles, abstracts,  
research reports; academic presentation skills. 

เขียนค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

4105104 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์       3(3-0-6) 
             (Computer for Social Sciences Research) 
        ปฏิบตัิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการจัดท าฐานข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอผลงาน การใช้ระบบเครือข่ายในการ
สืบค้นข้อมูล การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการโอนถ่ายผลงาน
วิชาการผา่นคอมพิวเตอร์ 

 ตดัรายวิชา 4105140 ออก 
เนื่องจากได้แทรกสาระดงักลา่ว
ไว้ในรายวิชา ระเบียบวิธีการวจิยั
ขัน้สงู 
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 2537911 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑติ 1              3(1-4-4) 

             (Seminar on Doctoral Dissertation I) 
     สมัมนาการสงัเคราะห์งานวิจยั การพฒันาปัญหาวิจยัเพื่อจดัท า
วิทยานิพนธ์ การค้นหาและการประเมินงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การบรรยายผล
การจดักระท าข้อมลู การเขียนผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั หลกัการ
เขียนบทความทางการวิจยัและทางวิชาการ  

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 

 2537912 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑติ 2              3(1-4-4) 
             (Seminar on Doctoral Dissertation II) 
     สมัมนาและวิเคราะห์การก าหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 

 2537901  วิทยานิพนธ์                              60 หน่วยกิต 
              (Dissertation) (แบบ 1.1) 
      วิจยัในหวัข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่
สามารถน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน องค์การ ท้องถ่ิน หรือ
ประเทศ  

เพิ่มตามหลกัสตูร แบบ 1.1 
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2537901  วิทยานิพนธ์                           36 หน่วยกิต 
              (Dissertation) (แบบ 2.1) 
      วิจยัในหวัข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่
สามารถน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน องค์การ หรือท้องถ่ิน โดย
มีการน าเสนอผลการวิจยัตอ่ที่ประชมุวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ระหวา่งท าการวิจยัหรือหลงัจากเสร็จสิน้การวิจยั 

2537902  วิทยานิพนธ์                             36 หน่วยกติ 
              (Dissertation) 
      วิจยัในหวัข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันาที่
สามารถน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน องค์การ ท้องถ่ิน หรือ
ประเทศ  

 เปลีย่นรหสัรายวิชา เป็น 
2537902 และตดัข้อความวา่ 
โดยมีการน าเสนอผลการวิจยัตอ่ที่
ประชมุวิชาการระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติระหวา่งท าการ
วิจยัหรือหลงัจากเสร็จสิน้การวิจยั  
เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จตามหลกัสตูรอยูแ่ล้ว 
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ข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. สมชยั  วงษ์นายะ 

วฒิุการศึกษา 

ปรญิญาตร ีกศ.บ. (คณติศาสตร)์ จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางเขน 
ปรญิญาโท กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  
ปรญิญาเอก ค.ด.  (การวดัและประเมนิผลการศกึษา) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

ผลงานทางวิชาการ 

 เอกสาร ต ารา 

สมชยั วงษ์นายะ. (2541). การประเมินผลการเรียน. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏั 
ก าแพงเพชร. 

สมชยั วงษ์นายะ. (2541). การวิจยัทางสงัคมศาสตร.์ ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏั 
ก าแพงเพชร. 

 สมชยั วงษ์นายะ. (2548). การวิจยัทางการศึกษา. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร. 

สมชยั วงษ์นายะ. (2556). การวิจยัในชัน้เรียน. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร. 

สมชยั วงษ์นายะ. (2556). การวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ ก าแพงเพชร:  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจยั 

 การฝึกหดัคร,ู กรม. (2535) การขยายผลของครแูม่บทแบบตามโครงการอบรมครผููส้อนใน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2535.  
กรงุเทพฯ: กรมการฝึกหดัคร.ู (กรรมการวจิยั) 

สมชยั วงษ์นายะ และคนอื่น ๆ. (2536). รายงานการวิจยั เร่ือง การประเมินผลโครงการ 
ฝึกอบรมครผููส้อน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ 
ประถมศึกษาแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ปีงบประมาณ 2536. กรงุเทพฯ: กรมการฝึกหดัคร.ู 
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 สมชยั วงษ์นายะ และคนอื่น ๆ. (2537).  การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาจงัหวดั  
ประจ าปี 2537. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร.  
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-2 . ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

1. เป็นอาจารยผ์ูส้อนวชิาการวจิยั และเป็นประธานทีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่  สาขาการบรหิารการศกึษา สาขา
หลกัสตูรและการสอน และสาขายทุธศาสตรก์ารพฒันา รวมทัง้เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์อง
นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกสาขาวชิา ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 

2. เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิาระเบยีบวธิวีจิยั และการบรหิารคุณภาพการศกึษาและการประเมนิ
โครงการ ระดบัปรญิญาโทสาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 
 3. เป็นอาจารยพ์เิศษ สอนระดบัปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์ในรายวชิา การวจิยัทางรฐัศาสตร ์
และสาขาพระพุทธศาสนา รายวชิาวธิกีารวจิยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   

4. เป็นประธานและกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาการวดั
และประเมนิผลการศกึษา จติวทิยาการแนะแนว อุตสาหกรรมศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 
 5. เป็นประธานทีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาการบรหิาร
การศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 

6. เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาการวดัและประเมนิผล
การศกึษา การวจิยัและพฒันาการศกึษา และสาขาการประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 

7. เป็นผูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์การศกึษาคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาการ
บรกิารการศกึษา จติวทิยาการแนะแนว และสาขาบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยันเรศวร 

8. เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทของ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
และมหาวทิยาลยันเรศวร 
 9. เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 
สาขาหลกัสตูรและการสอน และสาขายทุธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 10. เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาการจดัการเรยีนรู ้
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา 
 11. เป็นประธานคณะกรรมการบณัฑติศกึษาสาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์อาจารยส์อบโครงรา่งและวทิยานิพนธน์กัศกึษาระดบัปรญิญาเอก
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สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา และเป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา ระเบยีบวธิกีารวจิยัขัน้
สงู และการวจิยัดา้นยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
 12. เป็นหวัหน้างานประสานการจดับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปาจรีย ์ ผลประเสริฐ 

วฒิุการศึกษา 

 ศศ.บ.  (การจดัการทัว่ไป) จาก วทิยาลยัครกู าแพงเพชร 
 พบ.ม. (สถติปิระยกุต)์ จาก สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 ปร.ด. (ประชากรและการพฒันา) จาก สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นิดา้) 
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 จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร.  
ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ. (2554). การเขียนและประเมินโครงการ: จากทฤษฏีสู่การปฏิบติั.  
 ก าแพงเพชร: คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร.  

ผลงานวิจยั (ปี 2545-ปัจจบุนั)  

ศุภพงษ์  ป่ินวหา และคณะ.(2545/2546). ศกัยภาพและองคค์วามรู้ทางการศึกษาและ 
ฝึกอบรมของจงัหวดัตาก. ตาก: วทิยาลยัชุมชน จงัหวดัตาก. (ผูร้ว่มวจิยั) 
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ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ และคณะ. (2546). รปูแบบและปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของกลุ่ม 
 สตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด  ต าบลแสนตอ   อ าเภอขาณุวรลกัษบรุี   จงัหวดั 
 ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
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ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ และคณะ. (2549). ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ด้านการรกัษาความ 
 ปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   และความสามารถท่ีพึงประสงคข์อง 
 ต ารวจท่องเท่ียว. กรงุเทพฯ: กองบงัคบัการต ารวจท่องเทีย่ว. 
ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ และคณะ. (2550). กลยทุธก์ารรกัษาความปลอดภยัและให้บริการแก่ 

นักท่องเท่ียว.   กรงุเทพฯ: กองบงัคบัการต ารวจท่องเทีย่ว. 
ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ และคณะ. (2550). ประสิทธิผลของแผนปฏิบติัราชการ : การรกัษา 
 ความปลอดภยัและให้บริการแก่นักท่องเท่ียวประจ าปี พ.ศ. 2550. กรงุเทพฯ:  

กองบงัคบัการต ารวจท่องเทีย่ว. 
ปาจรยี ์ ผลประเสรฐิ. (2550). แผนงานวิจยั: แนวทางการพฒันาและส่งเสริมธรุกิจ 
 ท่องเท่ียวเพ่ือสะท้อนอตัลกัษณ์ของจงัหวดัก าแพงเพชร. (โครงการวจิยัภายใต ้
 แผนงาน 5 โครงการ) ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
วชริะ วชิชุวรนนัท ์และคณะ. (2550) การจดัการหลกัสูตรฝึกอบรมแบบบรูณาการด้าน 
 อาชีพส าหรบัพฒันาบคุลากรในท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอทุยาน 
 ประวติัศาสตรก์ าแพงเพชรเมืองมรดกโลก. ก าแพงเพชร. มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 ก าแพงเพชร. (ผูร้ว่มวจิยั)  
สุรชยั โกศยิะกุล. (2552). การวิจยัและพฒันาการส่งเสริมนวตักรรมเครือข่ายการเรียนรู้ 
 ของครแูละบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ระยะท่ี 1 :  
 ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. (ผูร้ว่มวจิยั)  
สุรชยั โกศยิะกุล และคณะ. (2553). การวิจยัและพฒันาการส่งเสริมนวตกรรมเครือข่าย 
 การเรียนรู้ของครแูละบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ระยะท่ี 2 

 : ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. (ผูร้ว่มวจิยั)  
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ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ และคณะ. (2554). ปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมเส่ียงด้านสารเสพติด 
 ในเดก็และเยาวชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
 ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 
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 ท่องเท่ียวจงัหวดัก าแพงเพชร. ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ NPRU คร้ังท่ี 4 "74 ปี  
 จากโรงเรียนสตรีฝึกหดัครู สู่มหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื" ระหวา่งวนัท่ี  
 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ. (2555). ผลกระทบของการจดัการทรพัยากรมนุษยท่ี์มีต่อการเพ่ิม 
 ผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศ 
 ไทย.  ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ และคณะ.(2555). แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการขนส่ง 
 สินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 ก าแพงเพชร. 
วรีวรรณ วงศป่ิ์นเพช็ร ์และปาจรยี ์ผลประเสรฐิ.(2555). ปัจจยัเชิงสาเหตขุองการตัง้ครรภ ์
 ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร. ในการประชุมวชิาการเสนอ 
 ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัพายพั พ.ศ.2555"  วนัศุกรท์ี ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555  

ณ มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชยีงใหม่. 
 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

1. เป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา   หลกัสตูรและการสอน และ
รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  หลกัสตูรและการสอน เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ ระดบัปรญิญา
เอก สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา และเป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา การสมัมนา
เกีย่วกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

3. เป็นอาจารยพ์เิศษ สอนระดบัปรญิญาโท สาขารฐัศาสตรก์ารปกครอง  มหาวทิยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

4. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก สาขารฐัศาสตร ์และสาขาบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
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3. รองศาสตราจารย ์ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์

วฒิุทางการศึกษา  

กศ.บ. วชิาเอก ภาษาองักฤษ (เกยีรตนิิยม) จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณุโลก  
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Ph.D. (Educational Psychology) จาก University of Alberta, Canada  
     โดยทุนรตันโกสนิทร ์ไทย-แคนาดา   

ผลงานทางวิชาการ 

 หนังสือ ต ารา 

 ทวนทอง  เชาวกรีตพิงศ.์ (2536). มนุษยสมัพนัธ์.  ก าแพงเพชร: คณะครศุาสตร ์  
วทิยาลยัครกู าแพงเพชร. 

 ทวนทอง  เชาวกรีตพิงศ.์ (2536). เทคนิคการรวบรวมข้อมลูส าหรบัการ 
แนะแนว.  ก าแพงเพชร: คณะครศุาสตร ์ วทิยาลยัครกู าแพงเพชร.   

 ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์. (2549).  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน. ก าแพงเพชร:  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
 ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์. (2549).  การวิจยัทางจิตวิทยาแนะแนว. ก าแพงเพชร:  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

     ผลงานวิจยั 

 การฝึกหดัคร,ู กรม. (2535). การขยายผลของครแูม่บทแบบตามโครงการอบรมครผููส้อนใน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2535.  
กรงุเทพฯ: กรมการฝึกหดัคร.ู (กรรมการวจิยั) 

 การฝึกหดัคร,ู กรม. (2536). โครงการส ารวจสภาพความเป็นอยู่ของครท่ีูปฏิบติังานใน 
แดนกนัดารและพื้นท่ีเส่ียงภยั. กรงุเทพฯ: กรมการฝึกหดัคร.ู (กรรมการวจิยั) 

 สมชยั วงษ์นายะ และคนอื่น ๆ. (2537).  การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาจงัหวดั  
ประจ าปี 2537. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 

ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์. (2537). การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของอาจารยใ์น 
วิทยาลยัครกู าแพงเพชร.  ก าแพงเพชร: วทิยาลยัครกู าแพงเพชร. 

การฝึกหดัคร,ู กรม.  (2537). การส ารวจจ านวนนักเรียนสงักดักระทรวงศึกษาธิการ.  
กรงุเทพฯ: กรมการฝึกหดัคร.ู (กรรมการวจิยั) 
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บ้านพะเดะ๊ บ้านถ า้เสือ และบ้านขนุห้วยแม่สอด.  ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏั 
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ก าแพงเพชร: ส านกัวจิยั สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. 

  ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ ์และคนอื่น ๆ. (2543). การส ารวจข้อมลูก่อนและหลงัการด าเนิน 
โครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส ์ของ 
ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏั  ปีงบประมาณ 2543. ก าแพงเพชร: ส านกัวจิยั  
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. 
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ปีงบประมาณ 2543 พื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร.  ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏั 
ก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 
 



99 

 

 
สมชยั วงษ์นายะ และคนอื่น ๆ. (2545). การประเมินผลแผนพฒันาการศึกษา ระยะท่ี 8  

(พ.ศ. 2540-2544) ของสถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: สถาบนั 
ราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 
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ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
 สมชยั วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์. (2555). กลยทุธ์การส่งเสริมการท า 
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เขต 1-2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 และส านักงาน 
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ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 1. เป็นอาจารยผ์ูส้อน และเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาการ
บรหิารการศกึษา สาขาหลกัสตูรและการสอน สาขายทุธศาสตรก์ารพฒันา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก สาขาวชิา ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา และเป็นอาจารยผ์ูส้อน
ในรายวชิา การสมัมนาเกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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 2. เป็นอาจารยพ์เิศษ สอนระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา และเป็นผูค้วบคุม
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
นเรศวร 
 3. เป็นอาจารยพ์เิศษ สอนระดบัปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์ในรายวชิา การวจิยัทางรฐัศาสตร ์
และสาขาพุทธศาสนาและปรชัญา รายวชิาวธิกีารวจิยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 4. เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทของนกัศกึษาสาขาการวดัผลการศกึษา การ
วจิยัและพฒันาการศกึษา จติวทิยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศกึษา และระดบัปรญิญาเอก สาขา
การวจิยัและพฒันาการศกึษา ของมหาวทิยาลยันเรศวร 
 5. เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาสาขาการบรหิารการศกึษา สาขาหลกัสตูรและ
การสอน สาขายุทธศาสตรก์ารพฒันา ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 6. เป็นผูว้พิากษ์การศกึษาคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาการบรหิารการศกึษา 
สาขาภาษาองักฤษ และสาขาจติวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยันเรศวร 
 7. เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครื่องมอืการวจิยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
 8. เป็นกรรมการภายนอกสอบวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอกสาขาการศกึษา ของ
มหาวทิยาลยัฟลนิเดอรส์ (Flinders University) ประเทศออสเตรเลยี 
 
4. ดร. สภุาพร  พงศภิ์ญโญโอภาส 

วฒิุการศึกษา 

การศกึษาบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) สาขาวชิา วชิาเอก คณติศาสตร ์  
จากมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณุโลก (2526) 

ครศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา การวดัและประเมนิผลการศกึษา  
จากมหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2536) 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา  
จากมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (2555) 

ผลงานวิจยั   
สมชยั วงษ์นายะ และคนอื่น ๆ. (2537). การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาจงัหวดั 
  ประจ าปี 2537. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 
เรขา  อรญัวงศ ์และคนอื่น ๆ. (2550). การวิจยัและพฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยัของ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาจงัหวดัก าแพงเพชร (2549-2550).  
 ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั)  
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 โครงการพฒันาครโูดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง ปี พ.ศ. 2556 โดยความร่วมมือ 
 ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มธัยมศึกษา เขต 41 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  

เขต 1-2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 และส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-2 . ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัก าแพงเพชร. (กรรมการวจิยั) 
 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 1. สอนในระดบัปรญิญาโท สาขาหลกัสตูรและการสอน การบรหิารการศกึษา และเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ในรายวชิาสถติเิพื่อการวจิยั สถติเิพื่อการวจิยั
ทางรฐัประศาสนศาสตร ์การวจิยัเพื่อพฒันาการบรหิาร การวจิยัเชงิปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรใน
สถานศกึษา ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรม การประกนัคุณภาพการศกึษา ผูน้ าทางวชิาการ
และการพฒันาหลกัสตูร 
 2. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 
และสาขาหลกัสตูรและการสอน และระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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5. ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. สนุทรี ดวงทิพย ์

วฒิุการศึกษา 

กศ.บ. (ภาษาไทย) เกยีรตนิิยม  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ)์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช   
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ค.ด. (การอุดมศกึษา)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลงานวิชาการ 

เอกสารต ารา   

สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2538). สารตัถะภาษาไทย. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. 
สนุทร ี ดวงทพิย.์ (2540). วาทการสารตัถะภาษาไทย. ก าแพงเพชร: สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร. 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2550). ภาษาและการส่ือสารในท้องถ่ิน. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏั  

ก าแพงเพชร. 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2555). ลกัษณะภาษาไทย. ก าแพงเพชร: มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

งานวิจยั   

สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2540).บทบาทของวดัในการส่งเสริมจริยธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียน 
 พทุธศาสนาวนัอาทิตย.์ กรงุเทพฯ : กรมการศาสนา. (กรรมการวจิยั) 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2543). การติดตามประเมินผลผู้น าการเปล่ียนแปลงกบัยุทธศาสตร ์
 การปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยม. กรงุเทพฯ: ส านกังาน 
 ขา้ราชการพลเรอืน. (กรรมการวจิยั) 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2546). การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดี กองทุน 
 หมู่บ้านและชุมชนเมือง. กรงุเทพฯ: ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั.  
  (กรรมการวจิยั) 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2549). การศึกษาความต้องการในการให้บริการวิชาการของคณะ 
 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร.  ก าแพงเพชร:  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2550). การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงาน 
 ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟเูกษตรกร เขต 7 ก าแพงเพชร.  ก าแพงเพชร: ส านกังาน 
 กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เขต 7. 
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สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2550). การศึกษาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิด 
 กฎหมายในเขตจงัหวดัตาก. ตาก: ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง. 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2551). การแก้ปัญหาความยากจนแบบบรูณาการ ของจงัหวดั 
 ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัก าแพงเพชร. 
สุนทร ี ดวงทพิย.์ (2554). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์รเกษตรกรจงัหวดั 
 ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เขต 7. 
 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

1. เป็นกรรมการบณัฑติศกึษา สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา  
2.  เป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา หลกัสตูรและการสอน 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา และรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 

หลกัสตูรและการสอน   ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา และเป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา การ
สมัมนาเกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. เป็นอาจารยพ์เิศษ สอนระดบัปรญิญาโท สาขาปรชัญาและพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

6. รศ.ดร.ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์

วฒิุการศึกษา 

 ศน.บ. (ภาษาองักฤษ)  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. 
 M.A. (Philosophy) (First Class Honor) University of Mysore, India. 
 Ph.D. (Philosophy) University of Mysore, India. 
 P.G. Dip. in Gandhian Studies. University of Mysore, India. 

ผลงานวิชาการ 

เอกสารต ารา 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (ม.ป.ป.).  ปรชัญาเบือ้งต้น. กรงุเทพฯ: บรูพาสาสน์. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2533). ศาสนาเปรียบเทียบ. ก าแพงเพชร: ภาควชิาปรชัญา 
          และศาสนา  คณะวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ วทิยาลยัครกู าแพงเพชร. 
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ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2547). ตรรกวิทยาทัว่ไป. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร ์
          และสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2549). ทางสายกลางในพทุธปรชัญา. ก าแพงเพชร:   

                    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2551). รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  
             2475-2550.  ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
           มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2555). จริยธรรมกบัมนุษย.์ ก าแพงเพชร:   

                    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2555). พทุธศาสน์. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
          สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
Wongkhamchantra, Saran. (2542).  The Noble Eightfold Path.  Kamphaeng Phet:   
 Faculty of Humanity & Social Science, Kamphaeng Phet  Rajabhat  University. 

งานวิจยั. 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2550).    ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร.   ก าแพงเพชร: ศูนยก์ารศกึษา 
ก าแพงเพชร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2551). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร.   ก าแพงเพชร: ศูนยก์ารศกึษา
ก าแพงเพชร  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2552). ความพึงพอใจของผูบ้ริการองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร.   ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

ศรณัย ์วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2553). การประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการองคก์าร 
 บริหารส่วนต าบล. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัก าแพงเพชร. 
ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2554). การประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร ์และคณะ. (2555). การประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 
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ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2554). ตวัแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย. ก าแพงเพชร:  
                    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2555). จริยธรรมนักการเมืองไทย. ก าแพงเพชร:  
                    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

 บทความ 

ศรณัย ์ วงศค์ าจนัทร.์ (2555, กรกฎาคม–กนัยายน). จรยิธรรมนกัการเมอืงไทย.  
วารสารวิจยั มข. สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ 2(3), 263-282. 

 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา    

1. เคยด ารงต าแหน่งคณบดบีณัฑติวทิยาลยั สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 
2. เป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบัปรญิญาโท สาขายทุธศาสตรก์ารพฒันา และรฐัประศาสน- 

ศาสตร ์สาขาการปกครองทอ้งถิน่ 
3. เป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 

รายวชิาการสมัมนาเกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 
4. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท สาขายทุธศาสตก์ารพฒันา และ 

รฐัประศาสนศาสตร ์สาขาการปกครองทอ้งถิน่  และเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 
สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา 

5. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท สาขาพระพุทธศาสนาและปรชัญา  และ
รฐัศาสตรก์ารปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

6. เป็นอาจารยพ์เิศษสอนระดบัปรญิญาโท สาขาพระพุทธศาสนาและปรชัญา  และ 
รฐัศาสตรก์ารปกครอง  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

7. เป็นอาจารยพ์เิศษสอนระดบัปรญิญาโท สาขาบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัอสีาน 
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