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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

--------------------------------------- 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา    : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Educational Administration 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ชื่อย่อ   : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Master of Education (Educational Administration) 
   ชื่อย่อ   : M.Ed. (Educational Administration) 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้   

ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา   

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  



2 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561  
     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่1/2561  
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
      วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1)  นักบริหารการศึกษา 
 2)  นักวิชาการศึกษา 
 3)  นักวิจัยทางการศึกษา 
 4)  นักธุรกิจทางการศึกษา 
 5)  บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 
 
9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
รป.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการสื่อสาร 
รัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2555 
2551 
2549 

2 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
 

ปร.ด. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 
 

ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
สังคม-มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2549 

 
2548 

3 ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2546 
2534 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0  การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา  สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมกับการพัฒนาการศึกษาใน
ยุคดิจิตอล  ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ตลอดจนสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษาในมิติต่างๆ  มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  คือการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่  และนวัตกรรม (Innovation)  ทางการศึกษามาใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและกระจายความรู้สู่สถานศึกษาชุมชน  และสังคมไทยยังท าได้ไม่มากการขยาย
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสื่อทุกประเภทไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  การพัฒนาเนื้อหาสาระ
ผ่านสื่อที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างปัญญา  แนวคิดการพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม  และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีส าหรับประชาชนยังมีน้อย  ทั้งนี้เพราะยังขาดนักบริหารที่เข้าใจในการสร้างองค์ความรู้   ที่เรียน
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการบริหารการศึกษาได้แก่การ
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมมีความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยและการละเลยต่อคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทยถูกครอบง าโดยวัฒนธรรมต่างชาติการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ยัง
ด าเนินการค่อนข้างน้อยการผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไม่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดขาดการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูที่มีคุณภาพทั้งด้านการผลิตการพัฒนาและ
การบริหารงานบุคคลและในปัจจุบันหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนการวัดผล
ประเมินผลยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างคนดีคนเก่งหรือให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพราะกระบวนการเรียนรู้ยังขาด
การบูรณาการระหว่างความรู้ความเข้าใจเพ่ือการพัฒนาด้านสติปัญญาทักษะอาชีพกับการพัฒนาจิตใจทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรสภา 
  การส่งเสริมการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่ เข้าใจ
กระบวนการของการบริหารที่บูรณาการความรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์หลายๆด้านในการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหาร
การศึกษาของประเทศ 
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและรองรับสถานการณ์และความต้องการของประชาคม
โลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจกระบวนการของการบริหารที่บูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ทางการ
บริหารการวิจัยการวางแผนและการพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท้องถิ่น
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  จากผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก  ที่มีศักยภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   และรองรับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0  และความต้องการของประชาคมโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรสภา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจ
กระบวนการของการบริหารที่บูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ทางการบริหารการวิจัยการวางแผนและการ
พัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12.2  ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา    
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร      
ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากลบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี      
และนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดจึงได้พิจารณาถึงความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่สามารถ
สร้างนักบริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพ่ือพร้อมที่จะสามารถบริหารและพัฒนาการศึกษา
ของประเทศในระดับแนวหน้าได้ 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
  1)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติอีกทั้งการสื่อสารทั้งพูดฟังเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  2)  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาวิชาทาง
สถิติและวิชาวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา การค้นคว้า สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 
  3)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 
   เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทที่ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระตลอดจนการเผยแพร่งานซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
  หลักสูตรนี้ไม่มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนกับหลักสูตรอ่ืน 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอ่ืนมิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใดแต่
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอื่นและถ้ามีจะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติส่วนการคิดภาระงานให้แก่
หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนที่ต้องพ่ึงพาสาขาวิชาอ่ืนเช่นสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาทางสถิติและ
ประเมินผลจะด าเนินการโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนๆใน
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คณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชาการจัดตารางเวลาเรียนและสอบการจัดกลุ่มนักศึกษาตาม
ระดับพ้ืนฐานความรู้ 
 

หมวดที่ 2  ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีอุดมการณ์และความรู้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา ประยุกต์
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีสู่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาในท้องถิ่นและเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถน าองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 
 1.2  ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่นในการผลิตผู้บริหารให้มีความสามารถทางการบริหาร 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานและสามารถน ากระบวนการวิจัยไปใช้พัฒนางาน
เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้บริหารเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  2)  เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร
การศึกษา 
  3)  เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรตามการบริหารการศึกษา
ในศตวรรษ 21 รวมทั้งส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาสร้าง
นวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
มาตรฐานการบริหารการศึกษาทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. หลักสูตรต้องมีเนื้อหาเหมาะสม
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมี
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร
ทันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาและมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างสม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้หรือผู้ช่วย
สอนที่ช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้
เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

ผลการสอนในวิชาต่างๆ ให้มีการ
สอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อ
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
3. มีการตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นประจ า 

ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญและความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้อาจารย์ไปหา
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนอาจารย์และประวัติการ 
ท างานและการฝึกอบรมของ
อาจารย์ 
2. จ านวนผู้สนับสนุนการเรียนรู้
หรือผู้ช่วยสอน 

4. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะ 
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือทราบถึง
ประสบการณ์ความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนและหลักสูตร 

1. ผลประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์และผู้ช่วยสอนหลัง
จบภาคการศึกษา 
2. หลักสูตรมีการประเมินโดย
คณะกรรมการวิชาการภายในทุกๆ 
2 ปีและภายนอกทุกๆ 5 ปีมีการ
ส ารวจความพึงพอใจในหลักสูตร
จากบัณฑิต 

 

 
หมวดที่ 3   

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
  ระบบการจัดการศึกษา แบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

          ไม่ม ี

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1  มิถุนายน – กันยายน 
   ภาคเรียนที่ 2  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน  มีนาคม – พฤษภาคม 
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 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรแผน ก  (แบบ ก2) 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  2) มีประสบการณ์การท างานการศึกษา 
  3) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
  หลักสูตรแผน  ข 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับรองคุณวุฒิ (ก.พ.) 
  2) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 การปรับตัวจากการท างานมาเป็นการศึกษาและวิจัยในมหาวิทยาลัย 
  2.3.2 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
  2.3.3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
  2.3.4 จบการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
  2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า 
  2.4.2 จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
  2.4.3 จัดให้มีห้องเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน 
การสอนในทุกรายวิชา 
  2.4.4 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเรียน และระหว่างเรียน 
  2.4.5 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก2 ข ก2 ข ก2 ข ก2 ข ก2 ข 
ปีท่ี 1 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 
ปีท่ี 2 - - 5 25 5 25 5 25 5 25 

รวมจ านวนนกัศึกษา 5 25 10 50 10 50 10 50 10 50 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 25 5 25 5 25 5 25 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.61  งบประมาณรายรับในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,400,0000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายรับ 2,400,0000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

 
  2.61  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบด าเนินการ 
  1.1 ค่าตอบแทน 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
  1.2 ค่าใช้สอย 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
  1.3 ค่าวัสดุ 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
  1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมงบด าเนินการ 1,350,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  
2. งบลงทุน 
  2.1 ค่าครุภัณฑ ์ -  60,000  60,000  60,000  60,000  

รวมงบลงทุน -  60,000  60,000  60,000  60,000  
3. บริหารบณัฑิตศึกษา 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
4. บริหารมหาวิทยาลัย 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
5. ประกันความเสี่ยง 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายจ่ายทั้งหมด 2,400,0000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษาต่อหลักสูตร  
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน 
  เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    

รายการ 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 
1.  รายวิชา   

1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

6 
27 

6 
33 

1.2.1 บังคับ 
1.2.2 เลือกไม่น้อยกว่า 

(27) 
- 

(27) 
 (6) 

2.  วิทยานิพนธ์ 
     การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

12 
- 

- 
6 

3.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

45 45 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกอบด้วยเลข 7 หลักตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีความหมายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (1.1) เลขตัวที่ 1-3  หมายถึงหมวดวิชาหรือหมู่วิชา 
   (1.2) เลขตัวที่ 4 หมายถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 
   (1.3) เลขตัวที่ 5 หมายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   (1.4) เลขตัวที่ 6,7 หมายถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
  รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรความหมาย 
จ านวนหน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
   น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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   ท  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ป  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   อ  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ์  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1065101 วิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology  
1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Research for Educational Administration Development 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 วิชาบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้       27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1065201 หลักทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Practices of Educational  
 Administration  
1065202 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Instructional Leadership and Curriculum  
 Development  
1065204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  
1066205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 Professional Principal ship  
1065206 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Administration Educational Leadership  
1065222 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา 3(90) 
 Practicum in School and Educational Administration  
1065208 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Quality Assurance  
1065231 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาส าหรับ 3(3-0-6) 
 นักบริหารการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  
 Morals and Professional Code of Ethics for Educational  
 Administrators and Directors  
1065232 การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจกรรมนักเรียน 3(3-0-6) 
 Academic Administration and Student Affairs  
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2.2 วิชาเลือก   
  แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1065103 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Statistics  
1065104 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 
 Qualitative Research  
1065105 สถิติวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Statistics  
1065203 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Policy and Planning for Locality Development  
1065209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
1065210 การบริหารการเงินและพัสดุ 3(3-0-6) 
 Administration of School Finance and Materials  
1065211 การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Education Administration  
1065212 การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
 Higher Education Administration  
1065213 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 Non-Formal Education Administration  
1065214 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 Principles of Management in Business Education  
1065215 การนิเทศการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Supervision  
1065216 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(3-0-6) 
 School Administration for Excellence  
1065218 การบริหารและการประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management and Evaluation  
1065219 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Laws  
1065220 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
 Economics of Education  
1065221 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  
1065223 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Seminar in Educational Administration  
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1065226 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theory According to His Majesty's Initiatives 
1065227 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) 
 Team Development  
1065228 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Contexts and Trend in Education  

 
 2.3  วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  แผน ก แบบ ก2        12 หน่วยกิต 

1066301 วิทยานิพนธ์ แผน ก2 12(0-24-12) 
 Thesis  

  แผน ข          6 หน่วยกิต 
1066302 การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข 6(0-12-6) 
 Independent Study  

 
 2.4  รายวิชาเสริม 
  (1) นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของ
คะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดโดยพิจารณาจากผลการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

1066401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(2-1-3) 
 English for Graduate Students  
1066501 ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital for Graduate Students  

 

  (2) นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
 

1065229 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Principles of Education and Instruction  
1065230 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Innovation and Evaluation  
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัส รายวิชา แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 

1065101 วิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1065201 หลักทฤษฎีและปฏิบัตทิางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5) 
1065202 ผู้น าทางวชิาการและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 3(2-2-5) 
1065231 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

การศึกษาฯ 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

xxxxxxx วิชาเลือก                           - 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 12 15 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 

1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1066205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1065204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5) 
1065232 การบริหารงานวชิาการ กิจการและกิจกรรมนักเรียน 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัส รายวิชา แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 
1066401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

1066501 ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศกึษา ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

1065206 ภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1065208 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 3(2-2-5) 
1066301 
1066302 

วิทยานพินธ ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

6 
- 

- 
3 

รวมหน่วยกิต 12 9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา แผน ก (แบบ ก2) แผน ข 
1065222 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 

และบริหารสถานศึกษา 
3(90) 3(90) 

xxxxxxx วิชาเลือก                           - 3(x-x-x) 
1066301 
1066302 

วิทยานพินธ ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

6 - 
3 

รวมหน่วยกิต 9 9 
  
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก



 3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ปร.ด. 
นศ.ม. 
รป.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการสื่อสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

2555 
2551 
2549 

2 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน ์ รักพรมงคล ปร.ด. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
สังคม-มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2549 
2548 

3 ดร.ประจบ  ขวัญมั่น กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 
2546 
2534 

4 รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสขุ Ph.D. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Education 
การสอนสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2549 
2527 
2518 

5 รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช วท.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 
การบริหารการศึกษา 
การศึกษาคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2550 
2541 
2538 

6 รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนนัท ์ Ph.D. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

Education 
การประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2551 
2532 
2528 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

7 ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ กศ.ด.  
กศ.ม.  
ค.บ.  

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน )  
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)   
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

8 ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

2560 
2553 
2548 

9 ดร.ขวัญชัย  ขัวนา ค.ด. 
ค.ม. 
ปวค. 
วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรและการสอน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2554 
2548 
2545 

10 ดร.จารุนันท์   ขวัญแน่น กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคาม 
 

2558 
2551 
2547 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

1 รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ Ph.D. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

Education Psychology 
จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 
ภาษาอังกฤษ 

University of Alberta, Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2523 
2520 

2 รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์ ค.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 
ค.บ. 

อุดมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบนัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2550 
2543 
2542 
2536 

3 รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสขุ Ph.D. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Education 
การสอนสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2549 
2527 
2518 

4 รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช วท.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 
การบริหารการศึกษา 
การศึกษาคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2550 
2541 
2538 

5 รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนนัท ์ Ph.D. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

Education 
การประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2551 
2532 
2528 

6 รศ.ดร.สมชัย  วงษ์นายะ ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

2534 
2524 
2519 

7 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี Ph.D. 
วท.ม. 
ค.บ. 

Education 
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

2550 
2542 
2539 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

8 ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ กศ.ด.  
กศ.ม.  
ค.บ.  

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน )  
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)   
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

9 ผศ.ดร.ปาริชาติ  เตชะ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

2560 
2553 
2548 

10 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ปร.ด. 
นศ.ม. 
รป.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการสื่อสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

2555 
2551 
2549 

11 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน ์ รักพรมงคล ปร.ด. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
สังคม-มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2549 
2548 

12 ดร.ขวัญชัย  ขัวนา ค.ด. 
ค.ม. 
ปวค. 
วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรและการสอน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2554 
2548 
2545 

13 ดร.จารุนันท์   ขวัญแน่น กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคาม 

2558 
2551 
2547 

14 ดร.ประจบ  ขวัญมั่น กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 
2546 
2534 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

15 ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ปร.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
2536 
2530 

 

 
 
 
 



4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  เป็นไปตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  เป็นไปตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  เป็นไปตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้จากการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสามารถเป็นต้นแบบขององค์ความรู้
ใหม่ๆในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต  
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการก าหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ อย่างชัดเจนจัดชั่วโมง
การให้ค าปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นรายคนจากการ
เรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายจากคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้เป็นนักบริหารมือ
อาชีพที่มีทักษะเจตคติที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมต่อ
การบริหารการศึกษา 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อม
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคลการ
ใช้วิชาชีพในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าหลักการทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาค
บังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์ปัญหา
และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ สามารถน าหลักการและ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาและงานด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 

นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ต้องศึกษาในรายวิชา
วิจัยที่เกี่ยวข้องทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหาแบบฝึกหัด
หรือโครงงานให้นักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกแก้ปัญหา
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนงานวิจัย 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1  คุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์
สุจริต 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและระดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม 

 
1.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนน้ให้มีความรับผดิชอบต่อ
การเข้าชั้นเรียนมีวินยัในการเรียนมี
ความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มรู้
หน้าที่ของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์
นอกจากนี้อาจารยผ์ู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชารู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเร่ือง
ของลิขสิทธิ์ของหนังสือและบทความที่
ใช้ประกอบการเรียนและการท า
วิทยานพินธ ์
 

 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชัน้เรียนการส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
1.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3 ประเมินจากพฤติกรรมความเป็น
ผู้น า 
1.4 ประเมินจากความรับผดิชอบใน
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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2  ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดา้นอยา่ง
กว้างขวางและเป็นระบบ 
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
กับสาขาการบริหารการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2.4 สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวชิาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได ้
 

 
2.1 ใช้การสอนในหลากหลายรปูแบบ
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีการ
ประยุกต์ใช้และปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนีใ้ห้
เป็นไปตามลักษณะของรายวชิา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวชิานัน้ๆ
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดงูาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์
ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

 
1.1 การทดสอบย่อย 
1.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
1.3 ประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษา
จัดท า 
1.4 ประเมินจากแผนพฒันาการ
บริหารการศึกษาหรือโครงการที่
น าเสนอ 
1.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน 
1.6 ประเมินจากผลงานการน าเสนอ
วิทยานพินธ ์
 

3  ทักษะทางปญัญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้นตีความและประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหา
ด้านการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ระบบ 
3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดร้ับการ
ฝึกฝนตามเนื้อหาสาระส าคัญของ
สาขาวชิา 
 

 
3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่องานวจิัย 
3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏบิัตจิริง 
3.4 KM  PLC 
 

 
3.1 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญานีส้ามารถท าได้
โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษา
แก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือก
ค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่ม
ค าตอบที่ให้มาไม่ควรมีค าถาม
เก่ียวกับนิยามตา่งๆ 

4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกในกลุ่ม
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
4.1 สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏบิตัิงานได้
เป็นอย่างด ี
4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ทีด่ีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
4.5 มีภาวะผู้น า 
 

 
 
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆและความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได ้
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5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถระบุเทคนิคทางสถติิหรือ
คณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน 
5.3 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณและเหมาะสม 
5.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สา
หรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวชิาชพี
ได้เป็นอย่างด ี
 

 
 
 
5.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท าได้ใน
ระหว่างการสอนโดยอาจให้นักศึกษา
แก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาและให้น าเสนอแนวคดิของ
การแก้ปัญหาผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

 
 
 
5.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
โดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง 
5.2 ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆการอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียน 
 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาสัมพันธ ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1065101 วิทยาการวิจัย                    

1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา                     

หมวดวิชาบังคับ                     

1065201 หลักทฤษฎีและปฏิบตัทิางการบริหารการศึกษา                     

1065202 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร                     

1065204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา                     

1065205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ                     

1065206 ภาวะผู้น าทางการบริหาร          

1065208 การประกันคุณภาพการศึกษา              

1065222 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศกึษา                     
1065231 คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 

ส าหรับนักบริหารการศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา 
    

1065232 การบริหารงานวิชาการ กิจการและกจิการนักเรียน    
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเลือก(ต่อ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1065103 สถิติเพื่อการวิจัย          

1065104 การวิจัยเชิงคุณภาพ          

1065105 สถิติวิจัยขั้นสูง          

1065203 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                    

1065209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         

1065210 การบริหารการเงินและพัสด ุ          

1065211 การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

1065212 การบริหารการอดุมศึกษา             

1065213 การบริหารการศึกษานอกระบบ             

1065214 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา             

1065215 การนิเทศการศึกษา                     

1065216 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ                

1065218 การบริหารและการประเมินโครงการ                 

1065219 กฎหมายการศึกษา                 

1065220 เศรษฐศาสตร์การศึกษา                 

1065221 การบริหารความขดัแยง้             

1065223 สัมมนาการบริหารการศึกษา            
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเลือก(ต่อ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1065226 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ                

1065227 การพัฒนาทีมงาน            

1065228 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา                 

หมวดวิทยานิพนธ์                     
1066301 วิทยานิพนธ ์  

1066302 การศึกษาค้นคว้าอสิระ  

รายวิชาเสริม                     
1066401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                     

1066501 ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                     
1065229 หลักการศึกษาและการเรียนรู ้                     

1065230 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา                     
 
 
 



 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามการข้อบังคับว่าด้วยการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา 
  อาจารย์ผู้สอนจัดท าผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ได้ท าความตกลงหรือแจ้งให้กับผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
  2.2 การทวนสอบระดับคณะ 
  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา 
  2.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย 
   2.3.1 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน ผู้สอบตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินเอย่างละเอียด
แล้วด าเนินการตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน 
   2.3.2 ส่งผลการประเมินผ่านกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 
   2.3.3 ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
   2.3.4 รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)  
 แผน ข 
  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น 
  4. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  5. รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่หรืออบรมอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
  1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญาความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกฎระเบียบการศึกษาคู่มือนักศึกษาคู่มืออาจารย์ 
  1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชาซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชาและกล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 
  1.4 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่เช่นเรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่างๆกลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุงและอยู่ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยงก่อนการท าหน้าที่ตามล าพัง 
  1.5 มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
  มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงานโดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี 
  2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนเช่นกลยุทธ์การสอนวิธีการสอนการวัด
และประเมินผลซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างาน 
   2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา 
   2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบันและน าการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในภาควิชา 
   2.1.4 การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกันเพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการ
สอนและการประเมินผล 
   2.1.5 การแลกเปลี่ยนเอกสารข้อมูลระหว่างอาจารย์ 
   2.1.6 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานในเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
   2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟังและน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
   2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
   2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
   2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
   2.2.5  จัดกิจกรรม  Professional Learning Community (PLC)  ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1 การก ากับมาตรฐาน 
  1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับและควบคุมการศึกษาของนักศึกษา 
และรักษามาตรฐานทางวิชาการ 
  1.2 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
  1.3 การรับนักศึกษาพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   1.3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
   1.3.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   1.3.3 ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
   1.3.4 ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 
  1.4 การจัดการเรียนการสอนมีการเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการน าหลักทาง
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย การท าแบบฝึกหัด การท ารายงานค้นคว้า
ระหว่างเรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จัดกิจกรรมKnowledge 
Management (KM) และ Professional Learning Community (PLC) 
  1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ค) 
 
2 บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)  ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.2 บัณฑิตมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.3 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 
3 นักศึกษา 
  3.1 มีการมอบหมายภาระหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่อาจารย์ทุกคน 
  3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษาโดยผ่านระบบ  Online 
   3.2.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เรียน
รายวิชา 
   3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ 
และแผนการเรียนแก่นักศึกษา 
   3.2.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สนใจในด้านต่างๆ 
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เช่น  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  สถิติ  เป็นต้น 
  3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   3.3.1 เป็นตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์  

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยสาขาวิชา

เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการมีการก าหนดให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์และประเมินโดย
คณะกรรมการคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประกอบการพิจารณา 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
        อาจารย์ประจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการสาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 

ครั้งซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษาในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเข้าร่วม
ประชุมในการวางแผนติดตามและทบทวนหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% ทุกครั้ง 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       4.3.1 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
   4.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
   4.3.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอื่น 
   4.3.4 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย 

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
   มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท้ังในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วม
สอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริงโดยมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชา
เลือกสรรวิทยากรและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรแล้วก าหนดในแผนการสอน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดรายวิชาต่าง  ๆ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชา

เลือกมีความที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่มุ่งสร้างนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้และทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดรับกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง และบริบทองค์กร ท้องถิ่นและประเทศ โดยมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.2 การเรียนการสอน 
   5.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษาโดยผ่านระบบ  Online 
   5.2.2 อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
   5.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ
และแผนการเรียนแก่นักศึกษา 
   5.2.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สนใจในด้านต่างๆ 
เช่น  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  สถิติ  เป็นต้น 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 มีการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และการปรับปรุงผลการเรียนรู้ เพ่ือให้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)  ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
การท าวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดสอบตามก าหนดเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการสอบเป็นผู้พิจารณาคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และการ
สอบป้องกันของนักศึกษาและร่วมกันพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
จัดการเรียนการสอนภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน

และตามก าหนดเวลา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

   1) ห้องเรียน และห้องประชุม อาคาร 12  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย   
ชั้น 8 ประกอบด้วย  ห้องประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ห้องสมุดนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ชั้น 7 ประกอบด้วย  ห้องส านักงานคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ห้องประสานงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  และห้องประชุม 
ชั้น  6 ประกอบด้วย  ห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ห้องสืบค้น  ห้องสมุดระดับบัณฑิตวิทยาลัย   
   2) อาคารนวัตกรรมใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย   
ชั้น 2 ประกอบด้วย  ห้องส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมสังคมและสาขาวัดผล
ประเมินผล  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  ห้องประชุม 
ชั้น  3 ประกอบด้วย  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
ห้องประชุม 
ชั้น  4  ประกอบด้วย ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง 
ชั้น  6  ประกอบด้วย ห้องเรียน  จ านวน 5 ห้อง ห้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   3) มีทรัพยากรการเรียนการสอนด้านหนังสือต าราวารสารสื่ออิเลคทรอนิกส์เครื่องมืออุปกรณ์ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
    หนังสือภาษาไทย  จ านวน 2,000 เล่ม 
    หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 1,500 เล่ม 
    วารสารภาษาไทย จ านวน 2,200 เล่ม 
    วารสารภาษาอังกฤษ จ านวน 1,500 เล่ม 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต าราและวารสารทางวิชาการสื่ออิเลคทรอนิกส์เป็น

ประจ าทุกปี  และเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการส่วนอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุม
วางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
   ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยคณาจารย์สังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอนแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ 
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

X X X 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

- - X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ/หรือบัณฑิตใหม่ 
  ใช้แบบสอบถาม 
 2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
  ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3 ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
  ใช้แบบสอบถาม 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 3.1 อาจารย์ผู้สอน 
  รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเป็นวิทยากร 
 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  จัดท ารายการประเมินตนเองตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ด าเนินการพิจารณาทบทวนผลการประเมินมาปรับปรุงใน 2 ด้าน คือ 
 1. รายวิชา ซึ่งสามารถด าเนินการปรับปรุงย่อยในแต่ละรายวิชา 
 2. หลักสูตรจะได้รับการพัฒนาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และผลการวิจัย
ใหม่ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
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รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

1065101  วิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology) 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัยเทคนิคการวิจัยแบบต่างๆขั้นตอน
กระบวนการและการออกแบบงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องมือเพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานงานวิจัย การประเมินการวิจัย การสังเคราะห์และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
 Definition of research, research types, research techniques, research procedures, 
research design, research proposal, research tools development for data collection, research 
report writing, research evaluation, research synthesis and research application for 
development. 
 
1065102  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา          3(3-0-6) 

 (Research for Educational Administration Development) 
 วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ล าดับขั้นของการวิจัย การก าหนดปัญหาและตั้ง
ค าถามการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
เขียนนิยามปฏิบัติการ การศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การ
เขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัย การบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณนักวิจัย  
 Analysis, principle, and theories of research methodology, research for professional 
development, research types, quantitative research and qualitative research, research 
procedures, problem and research question formulation, research objectives, research 
hypothesis, variables, population and samples, defining research operation, review literature, 
conceptual framework, research tool development, data collection, data analysis, conclusion 
and discussion,  abstract writing, research reporting, research management, and research 
ethics. 
 
1065103  สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Statistics for Research) 
 หลักการ และประเภทของสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติ
อนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการลงสรุปข้อค้นพบจากงานวิจัย 
 Principles and types of statistics, sampling techniques, data analysis; descriptive 
statistics and inferential statistics, compare man analysis, Chi Square Analysis, Regression 
Analysis, Analysis of Variance, and Analysis of Co-Variance, Data Preparation, Data Coding, 
Analysis, Interpretation, and research Conclusion. 
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1065104  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Qualitative Research)  
 หลักการ แนวคิดทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กรอบความคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดปัญหา การ
ออกแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 Principles, Theories and process of Qualitative Research, forms of qualitative 
research,  conceptual framework of qualitative research, advantages and research limitations, 
research problem formulation, research design, data collection, analysis, and interpretation, 
and qualitative research technique, and research report writing. 
 
1065105 สถิติวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Statistics)  
 เทคนิควิธี การวิเคราะห์ทางสถิติ กับตัวแปรเชิงพหุได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Correlati0ns and Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 
Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท (Discriminate Analysis) 
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม  (Cluster Analysis) Hierarchical  L0glinear  M0dels  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิ
และเชิงพหุของข้อมูลแบบตาราง  (Bibanate  and  Multiple  Analysis  of  Cross-Classification) การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical Analysis)และเทคนิควิธีการทางสถิติขั้นสูงใหม่ๆ เน้น
ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และการแปลผลการวิเคราะห์  
 Statistical analysis and multiple variable, multiple correlations and multiple 
regression analysis, factor analysis, path analysis, discriminate analysis, cluster analysis, 
hierarchical log-linear  models , binary and multiple  analysis of cross-classification, canonical 
analysis, and advanced statistics by using computer program package, 
Interpretation from data analysis. 
 
1065201 หลักทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Principles, Theories, and Practices of Educational Administration) 
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารและการบริการ  การ
บริหารวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การ 
ส านักงานหรือองค์คณะบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
การวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา การก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และน าสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริหารของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในการเลือกใช้ทฤษฏี 
หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท มหภาคและภูมิสังคมรวมถึงศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
 Analysis, synthesis, theories, principles, process, and function in administration, 
academic service for excellent quality ,learning source and environment management, 
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innovation and technology for management and learning, educational supporting, human 
resource management and organizational management, educational and administration law, 
planning for high efficiency,  relevance of school and education management and policy 
setting, plan and strategy, management should be relevance with theory, principles, and 
management process, the context, macro and social environment, theories application. 
 
1065202 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 (Instructional Leadership and Curriculum Development) 
 หลักการ แนวคิด หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนเสริมแนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  วิธีการและกระบวนการ
จัดท าหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น การติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการพัฒนาการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา 
 Principles, curriculum and school curriculum, school curriculum development and 
instructional management,  educational encouragement, measurement and evaluation, 
environment that effect to curriculum and curriculum development, method and curriculum 
development process for learners, community, and local, monitoring and curriculum 
evaluation  ,curriculum supervision development, feedback application for school 
development and educational development. 
 
1065203 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 (Educational Policy and Planning for Locality Development) 
 วิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
จัดการศึกษา รวมไปถึงทฤษฎีและระบบการวางแผนการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และการก าหนดนโยบาย
การศึกษาการวางแผนพัฒนานโยบาย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือน านโยบายและแผนการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่างๆเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่นทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาการประสานแผนและการน าไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินนโยบาย 
การติดตาม ประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และการรายงานผลการด าเนินการ 
 Analysis, principle and basic concept of economics, effects of social, politics and 
technology to education, theory and educational planning system for policy formulation and 
analysis,  planning for policy development, educational quality development, local 
educational management policy implementation, policy evaluation, reporting. 
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1065204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Administration of Educational Resources) 
 วิเคราะห์หลักและระบบการจัดการศึกษา เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่ การจัดวางระบบควบคุมภายใน เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา รวมไปถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษา การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยการแสวงหาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 
 Analysis principle and educational system, technique for educational management, 
human resources management, law in education, law about general management, financial, 
and building,  internal controlling system, management techniques, environment in school,  
the economics concept for education management, the planning and administration of 
resources, administrators roles for supporting the participation from community, encouraging 
ethics, morals, values, and expected characteristic for learners.  students supporting system 
and activities, administration of education resources, human administration, learning sources 
administration, budget and financial administration, the transparency and good governance. 
 
1066205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(3-0-6)  
 (Professional Principal ship) 
 วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพ องค์ประกอบของผู้บริหารมืออาชีพ  
จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร  แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถนะของผู้บริหาร การเป็นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  มนุษย์สัมพันธ์และความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในองค์การวิชาชีพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 Analysis, principle, concept, theories about professional administrators,  characters 
of professional administrators, administrators’ ideology development guideline, personality 
development and administrators capacities, good relations and colleagues development, 
human relations and working in team  accountability, participation in organization, ethics, 
profession code of conduct. 
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1065206 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา     3(3-0-6)  
 (Administration Educational Leadership)  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลักการ กลวิธีและความส าคัญของการนิเทศการศึกษา รูปแบบการนิเทศ
การศึกษา  การวางแผนกระบวนการและเทคนิคการนิเทศการศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  การก ากับติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาก ากับดูแลการประเมินผล
การนิเทศ  รวมถึงหลักการทฤษฏีภาวะผู้น าต่อการบริหารงานในองค์กร บุคลิกลักษณะ ของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้น าจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การใช้ทักษะความสามารถของผู้น าในการ
โน้มน้าวจูงใจผู้ตามการสร้างทีมงาน  ทักษะในการบริหารการจัดการ การบริหารงานระบบเครือข่าย การก ากับ
ติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษา การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  การใช้ความเป็นผู้น าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 Concept, theories, meaning, principle, techniques, and the significance of supervision, 
supervision procedures, process planning and supervision techniques, supervision for teacher 
development, monitoring and evaluation, principles of leadership in educational  administration, 
leaders’ personalities, analysis of world and social changing,  change agent, administrators 
ideology, relationship between school and community, budget for education promotion, risk 
management, conflict management, leadership skills, the team motivation, management skills, 
networking system management, monitoring and evaluation, decision making. 
 
1065208 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
 (Educational Quality Assurance)  
 วิเคราะห์ ความหมาย  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกการก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกและน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบสามารถ
ก ากับติดตาม และน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตไป การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 Analysis, meaning, principle and quality assurance process, internal and external 
quality assurance, school quality assurance system, evaluation system,  self assessment report, 
application of SAR for school development, field trip education, best practice applying in 
school. 
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1065209  การบริหารทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6)  
 (Human Resource Management)  
 วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจและจิตวิทยาใน
การบริหารการน าแนวคิดทฤษฎีและหลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลนโยบายระเบียบ
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ปัญหาแนวโน้มและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 Analysis the principle, concept, and theories of human resource management, the 
motivation and psychology in administration,  application theories and behavioral science for 
personnel management, the human regulation and laws, human resource management that 
includes the administrators’ role, the problems and human resource management for 
excellent educational management. 
 
1065210   การบริหารการเงินและพัสดุ       3(3-0-6)  
 (Administration of School Finance and Materials)  
 วิเคราะห์ แนวคิดระบบกระบวนการงบประมาณการเงินและพัสดุแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทาง
การศึกษากฎระเบียบและข้อขังคับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงินและพัสดุแนวปฏิบัติในการจัดท าและบริหาร
งบประมาณการเงินและพัสดุการระดมทรัพยากรและลงทุนในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุโดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนฐานที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 Analysis, concept, system, process in school finance and materials, the concept of 
education investment, regulation of finance and materials administration, gathering resources 
for local educational administration ,problem analysis, guideline for developing school finance 
and materials management. 
 
1065211 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Education Administration) 
 วิเคราะห์ปรัชญา นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทและเจ้าหน้าที่
การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาการ
บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่น  ปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 Philosophical analysis, policy and goal in basic education administration, role and 
duties in education.  Administration and school supervision, basic education management for 
local school, educational problems and new trend for basic education 
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1065212  การบริหารการอุดมศึกษา       3(3-0-6) 
  (Higher Education Administration) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาและต่ ากว่าระดับ
ปริญญา อาชีวศึกษา พลศึกษา และอ่ืนๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทย  การบริหารอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่การบริหารการอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
 Philosophy, theories, and process in higher education administration, bachelor 
degree and undergraduate degree, vocational education, physical education ,higher education 
administration for local development, problems and new approach for higher education 
development. 
 
1065213 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 (Non-Formal Education Administration) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต และวิเคราะห์ปรัชญา นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษานอกระบบ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการบริหารและการนิเทศงานใน
การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาการบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่ใน
การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปรัชญา 
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความส าคัญของ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการ 
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ 
 Concept of lifelong learning, philosophy analysis, policy and goal for non-formal 
education administration, the roles and function of officers, administration principle and 
supervision for non-formal education. local non-formal education administration, problems 
and new trend for non-formal education, the formal education and non-formal education and 
informal education,  philosophy, definition, trait, and importance of non-formal education, 
development of formal education in Thailand ,non-formal and informal education aboard. 
 
1065214 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Principles of Management in Business Education) 
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหารการศึกษาและการ
บริหารธุรกิจ วิวัฒนาการบริหารธุรกิจหน้าที่ของผู้จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดงานบุ คคล การ
ควบคุม การตัดสินใจ ปัญหาในการบริหารธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิค
และวิธีการในการบริหารองค์การธุรกิจทางการศึกษารวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา 
 Principles of business management, differences between education management 
and business management, evolution of business management, organization management, 
personnel management, controlling, decision making in business  the influence of 
environment to business management, the techniques and method in business education, the 
analysis of result in education. 
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1065215 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Educational Supervision) 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลักการ กลวิธีและความส าคัญของการนิเทศการศึกษา รูปแบบการ
นิเทศการศึกษา  การวางแผนกระบวนการและเทคนิคการนิเทศการศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  การก ากับติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
การจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  การนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธ์กับระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทีมงาน
การนิเทศภายใน  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนการนิเทศและก ากับดูแลการประเมินผลการ
นิเทศ 
 Conceptual framework, theories, meaning, principles and importance of educational 
supervision, forms of educational supervision, planning, process, and techniques of 
educational supervision for teachers’ development.  Monitoring and evaluation of educational 
supervision, education administration in school, teachers supervision, education development 
that suitable with quality assurance system, team of internal supervision, roles of 
administrators in supervision planning and evaluation the supervision. 
 
1065216 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ    3(2-2-5) 
 (School Administration for Excellence) 
 ปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ โครงสร้างและการจัดองค์การในการ
บริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระบบเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดระบบบริหารงานภายใน
สถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการ
จัดการระบบงานในการบริการหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันการศึกษา การรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 Philosophy, aims, and policy in education administration, structure and organization 
administration, local area of education, internal administration and application for kinds or 
level of school,  Job and system in education,  innovation and technology application at 
school, quality assurance, new concept for  instructional development. 
 
1065218 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management and Evaluation) 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎี กระบวนและรูปแบบการประเมินโครงการ เทคนิค วิธีการ
ประเมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การเลือกและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ การ
ออกแบบการประเมินโครงการ การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมิน การใช้ผล
การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 Analysis, concept, principle, theories, process, and model of project evaluation,   
project evaluation techniques, methodology of project evaluation,  selection and tools 
development, project evaluation design,  proposal writing, report writing, benefit of project 
evaluation,  using the result of project evaluation for  education development 
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1065219 กฎหมายการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Educational Laws) 
 วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี  ตัวอย่างการใช้กฎหมายทางการศึกษา  ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหา 
 Analysis of basic educational laws, constitutional laws, enactment, regulation, and 
imperatives in education administration, case study analysis, the example for education laws, 
problems and solution. 
 
1065220 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
 (Economics of Education) 
 หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
หลักการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนก าลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษา 
ความคุ้มค่า วิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนใน
การจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของ
เศรษฐกิจเพ่ือมาวางแผนการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
 Basic of economics of education, relation between education and economy, 
management of resources, about human resource planning and investment for education, cost 
benefit comparison, investment analysis and result,  country development, local education 
administration, economy development, analysis on changing economic for education 
development planning. 
 
1065221  การบริหารความขัดแย้ง       3(3-0-6) 
     (Conflict Management) 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหารความขัดแย้ง ศึกษา
กรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความ
ขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
 Concepts, theories of conflict management in organization, techniques and process 
of conflict management, application of theories, and learn from case study of conflict 
management for organization development. 
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1065222  การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา  3(90)  
 (Practice in Educational Administrators) 

 ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา นโยบายและการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา 
การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหาร งบประมาณ
การเงิน การบริหารทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร 
แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
 Practice in educational administrators, the training for professional experiences in 
administration, the structure of school administration, policy, and strategies in education 
administration, curriculum management, and learning operation, human resources 
management, finance management, general management, research project management, spirit 
and ideal of administrators, professional administrators, knowledge management in 
administration,  ethics and moral of administrators,  good governance principles, and social 
mindsetety. 
 
1065223 สัมมนาการบริหารการศึกษาและเปรียบเทียบระบบการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational Administrators and Compare Educational System) 
  หลักการ  แนวคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ อภิปรายและระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา 
ประเด็นปัญหา ประสบการณ์ การศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนาทางการบริหารการศึกษา สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ต่อยอด และ
สามารถจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนออย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน รวมทั้งใช้หลักวิชาการเพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
 Principles, concept, analysis, and application in discussion and brain storming, 
concept, philosophy, problems on,educational  system, administration in Thailand and aboard, 
seminar in educational administrators and compare educational system, creation, 
improvement, development, and reporting for standard system,  analysis for solving problems, 
construct innovation,  comparison education system by joining the fieldtrip in Thailand and 
aboard. 
 
1065226 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (National Development Theories According to His Majesty's Initiatives) 
 แนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพ่ือน าทฤษฎีหรือ แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันและในอนาคต 
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  Concept and theories of national development theories based on his majesty's 
initiatives, using the theories or conceptual ideas to apply in education development, and 
resources management in education for benefit of education, local development, country 
development in present and future. 
 
1065227 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) 
 (Team Development) 
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดและความส าคัญของทีมงาน กระบวนการ ขั้นตอนรูปแบบของการสร้าง
ทีมงาน การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตลอดจนบทบาทของสมาชิกในทีมงานที่ท าให้เกิด
คุณภาพในการบริหาร 
 Principles, theories, concept, and importance of team, process, procedure, format of 
team development,  team efficiency development in administration and role of team’s 
members. 
 
1065228 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Contexts and Trend in Education) 
 วิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานและปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดในการจัด
การศึกษาและภูมิปัญญาไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ การจัดและบริหารการศึกษา 
บทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนามโนทัศน์และแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 Analysis on basic philosophy and education philosophy  about child centered, concept 
of education, Thai wisdom, politics, economy, social, and technology to education 
administration, the roles of education that effect to social, economy and politics, new 
paradigm in education changing, seminar the problems in context and trend in education for 
local schools, concept development and guideline for solving problems and education 
development. 
 
1065229 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Principles of Education and Instruction)     
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาประวัติ  
แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทยพระราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ ผู้บริหารกับการพัฒนา
ประเทศองค์กรวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพหลักสูตร แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนปัญหา 
แนวโน้มของการจัด และบริหารจัดการศึกษาของไทย 
 Basic concepts in education, science philosophy, psychology,  history study, 
influencing ideas in Thai education, national education plan  teachers and administrators to 
develop country and professional organization,  curriculum  and basic concept in instructional 
solving problems, trend of  Thai education system. 
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1065230 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Innovation and Evaluation) 
 แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ ความส าคัญ
ของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการสื่อความหมายสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนการผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลหลักการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล
ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง ออกแบบ การน าไปใช้การประเมินผลการ
ปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 Concept, theories, innovation in evaluation.  technology and information in 
education,   education innovation, evaluation, media in education, teaching aid material 
construction,  evaluation principles, construct and quality improvement the tools for 
measurement and evaluation,  problems and solution in evaluation for each curriculum  
analysis of problems from using innovation, technology, and information design for innovation 
in education development , searching skills for atudents and construct their new knowledge, 
ethics and moral for students in using innovation, technology for learning processม innovation 
evaluation of science and technology that can develop students achievement. 
 
1065231 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 ส าหรับนักบริหารการศึกษา   
 Moral Ethics and Professional Code of Ethics for Educational Administration and Director 
              วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่คุรุสภาก าหนด สามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม สามารถปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาสามารถเสนอแนวคิดในการน าหลักการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการพ่ึงพาและความร่วมมือ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน 
 Analysis, principles, concept of moral and professional code of ethics for educational 
administration and director,  good performance on administration,  service mind for social, the 
professional ethics of administrators,  using the moral and professional code of ethics for 
educational administration, encourage the moral application in social, participation of person 
in organization that appropriate  with situation. 
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1065232 การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจการนักเรียน     3 (3-0-6)  
 Academic Administration and Student Activities 

 หลักการ แนวคิด ของการบริหารงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรม
นักเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบการแนะแนว  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจการและกิจกรรมนักเรียนได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

principles, concept of academic administration, education development ,  students 
activities,  activities for curriculum and learners development in management, think, analyze, 
synthesize, systematic thinking, creative thinking, critical thinking, support the life skills for 
learners,  the learners can construct their knowledge in management, learners development 
administration and student activities, social activities,  public benefit, helping system, and 
encourage the discipline students, moral, ethics and unity in team innovation and technology 
application for activities based on school context. 

 
1066301 วิทยานิพนธ์แผน ก  แบบ ก2 12(0-24-12) 
 Thesis 
 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหา กระบวนการ ปัจจัยเกี่ยวข้องทางด้านการบริหารการศึกษา เน้น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา โดยอาศัยเทคนิค
วิธีวิจัยและการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 study and research about problems, process, factors of education administration, 
focus on academic creative, theories application,   techniques in solving problem in education 
by using research techniques, and searching new knowledge for education development. 
 
1066302 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  แผน ข 6(0-12-6) 
 Independent Study 
 ศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สนใจ  โดยยึดหลักการ แนวคิดและทฤษฏี ด้านการบริหารการศึกษา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาวิธีการบริหารการศึกษา ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและกรรมการที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 independent study about problem, principle, concept, and theories in 
administration for solving problems or searching the new knowledge or new techniques for 
administration under the guideline of advisor and lecturer and committee in that independent 
study. 
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1066401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(2-1-3) 
 English for Graduate Students 
 ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการพูด อ่านและสรุป
ใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills practice, the basic English skills; listening, speaking, reading, and writing skills, 
focus on speaking, reading and summarize the main idea of abstract and  academic 
documents.  Practice writing abstract from media or electronic media. 
 
1066501 ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital for Graduate Students 
 ฝึกทักษะ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่นในการใช้งานในระดับบัณฑิตศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิจัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและอ้างอิง ทักษะการใช้แอปพลิเคชั่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 Practice skills, program and application for analysis data of research, knowledge 
about digital, computer and using computer for Graduate Students, using technology in 
searching data or information from internet for developing research.  program application in 
job management, using data base for reference, using application skills, package of computer 
program for research, writing research article and research presentation. 
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้ง ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  3107/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

……………………………………… 
  ด้วยโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามที่หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557  บัดนี้หลักสูตรได้ด าเนินการมาครบ 5 ปีแล้วนั้น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร
การศึกษา สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมกับการพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิตอล ให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0   
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร สารวิทย์  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชัยชนะ พูลสุข  กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ  กรรมการ 

 
/10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล..... 
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๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  กรรมการ 
๑๑. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
๑๒. ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สั่ง   ณ   วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  3108/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

……………………………………… 
  ด้วยโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตามที่หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557  บัดนี้หลักสูตรได้ด าเนินการมาครบ 5 ปีแล้วนั้น  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร
การศึกษา สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมกับการพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิตอล ให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0   
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ       รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง       กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา   กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  สารวิทย์   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์   สมพงษ์ธรรม     กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  วรานุสาสน์  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล   กรรมการ 

 
/10. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง..... 

 
  



54 
 

 
๑๐. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง  กรรมการ 
๑๑. ดร.รมย์  พะโยม  กรรมการ 
๑๒. นายอ านวย  อภิชาติตรากูล  กรรมการ 
๑๓. ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

................................ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็นกรอบใน

การด าเนินการจัดการวิจัย และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับระบบบริหารข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ  2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ  3  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  กฎ  ประกาศ ค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้      

หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 

   มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   สภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
   อธิการบดี  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   บัณฑิตศึกษา  หมายความว่า  การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  
ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอ่ืน 
   นักศึกษา  หมายความว่า  นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

อาจารย์ประจ า  หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ    
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ
ใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์    
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้  สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่   
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้น พหุ
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วิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 

 หมวดที่ 1 
 บททั่วไป 

 
ข้อ  5  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาให้ใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติแล้ว  และให้ท าเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับในด้าน
การพัฒนาวิชาการ บุคลากร  และวิชาชีพ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยจะขออนุมัติหลักสูตร และการจัด
การศึกษาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ 

ข้อ  6  ก าหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา   
และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ  7  การประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ  8  อัตราค่าลงทะเบียนการศึกษา  ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการก าหนด
อัตราและการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน  และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่างๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 2 
การบริหารจัดการ 

 
ข้อ  9  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

(๑)   อธิการบดี ประธาน 
(๒)   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน 
(๓)   รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน 
(๔)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ 
(๕)   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
(๖)   คณบดีในคณะที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
(๗)   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
(๘)   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
(๙)   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมกา 
(10)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา กรรมการ   
(11)  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ 
(12)  หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย           กรรมการและ  

                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ข้อ  10  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขามีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี       
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้   
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  ข้อ  11  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได ้

ข้อ  12  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
   (1)  ก ากับดูแลและส่งเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    (2)  เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปิดสอนและการยุบเลิกสาขาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและท าหน้าที่น าเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   (3)  ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และอนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   (4)  ก ากับดูแลและให้ความเห็นชอบและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์       
ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
    (5)  อนุมัติผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
     (6)  พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาต่อมหาวิทยาลัยฯ 
    (7)  พิจารณาท าความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    (8)  ด าเนินการอย่างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จ าเป็นหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ  13  ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  โดยมีจ านวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขามีหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  จัดท าและเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปิดสอนในสาขาตามท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

(2)  ด าเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ 
ได้รับมอบหมาย 

(3)  เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
   (4)  จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาประจ าสาขา 

(5)  ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานั้น 
   (6)  ติดตามประเมินผล  รายงานผล  การใช้หลักสูตรรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี             
ผลการด าเนินงานของสาขา ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย 
  ข้อ  14  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้   

ข้อ  15  ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษาโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
            (1)  เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  
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       (2)  ประสานความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในท้องถิ่น 
       (3)  ก ากับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
       (4)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ  ระบบบริการและสิ่งสนับสนุน
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       (5)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
       (6)  ด าเนินการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จ าเป็น  หรือตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

หมวดที่ 3 
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข้อ  16  ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีสภาพเป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ ได้
ช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  17  นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วมีความประสงค์จะเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน      
ให้ท าได้  โดยท าค าร้องพร้อมความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุญาต  

 การขอถอนรายวิชาตามวรรคต้นให้ด าเนินการก่อนวันก าหนดสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น
ไม่น้อยกว่า 15 วัน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา  
เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน  มหาวิทยาลัยจะคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นให้เต็มจ านวนแนวปฏิบัติอ่ืนๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา
และขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ  18  ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  ที่ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน  การลงทะเบียน ด้านการด ารงตน
ตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ทั่วๆ ไปได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ  19  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรส าหรับหลักสูตรนั้นแล้ว 
    (2)  ลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว 

   (3)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา 
    (4)  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่เหมาะสม 
หรือกระท าความผิดร้ายแรงอ่ืนๆ  
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   (5)  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ส าเร็จการศึกษา         
ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อ  20  นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจท าค าร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย       
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขอลาพักการศึกษา  โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้ เป็นการชั่วคราว       
ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้ 

  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวได้ครั้งละ       
หนึ่งภาคเรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียน
รายวิชา แต่ต้องช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะได้รับสิทธิ์ตามข้อบั งคับนี้  จะต้องเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน   

ข้อ  21  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไม่นับหน่วยกิตตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได้ 

 
หมวดที่ 4 

แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ 
 

ข้อ  22  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน           
ตามโครงสร้างของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข ส าหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 1 หรือแบบ 2 
ส าหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อ  23  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาน าหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจาก
สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเว้นการเรียน        
บางรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   

ข้อ  24  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสองภาคเรียน 
หรอืได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วสิบสองหน่วยกิตข้ึนไป มีสิทธิ์เสนอชื่อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ข้อ  25  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
 25.1  ปริญญาโท  
  25.1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า          
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  25.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
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ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
  25.1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ  
  1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  
  2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ  และผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ  ตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง   เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
  25.1.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  
  1)  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  2)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   และมี
ผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ    ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
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  25.1.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอน  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 25.2  ปริญญาเอก  
  25.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา    
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  
  25.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี  ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
  25.2.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่             
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ และผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
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  25.2.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
  1)  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  2)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
  25.2.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่เป็น  อาจารย์
ผู้สอนได ้ 
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ข้อ  26  การควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
    (1)  ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาที่เปิดสอนคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 เสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการก าหนดชื่อเรื่อง เค้าโครง และขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    (2)  ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระตามข้อ (1) กับอาจารย์ประจ าวิชาจ านวนหนึ่งคน   ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอ ในการนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ  โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ข้อ  27  ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องทดสอบให้ผ่านมาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ  และการใช้คอมพิวเตอร์  เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล  หากไม่ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบผ่าน โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  28  ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร         
ยื่นค าร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 30  วัน  
นับจากวันเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  29  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ดังนี้  

  29.1  หลักสูตรปริญญาโท 
  29.1.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์      ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 29.1.2  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน  ทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

29.1.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง   โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

  29.2  ปริญญาเอก  
29.2.1  แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน  และภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
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หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  

29.2.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ  30  นักศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด     
ในหลักสูตร  อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกินหนึ่งปี  

ข้อ  31  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   19  เมษายน  พ.ศ.  2561 

 
 

(รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธแิก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

........................................................ 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2  บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือที่ขัด 
หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้  
มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  สภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  อธิการบดี    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นักศึกษา  หมายความว่า  นักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  หมายความว่า งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย หมายความว่า ค่าระดับคะแนนที่ค านวณได้จากการน าผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรก าหนดกับค่าระดับคะแนนที่ได้รับ
จากการประเมินผลการเรียนส าหรับรายวิชานั้นๆ เป็นตัวตั้ง  หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่มีผลการ
เรียนเป็นค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน 
หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต ส าหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  
เว้นแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ร่วมฟังโดยไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้
ยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว 
  ข้อ 6 การประเมินผลการศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษาก าหนด
ดังต่อไปนี้  

   6.1. การประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบค่าระดับคะแนน  ใช้ส าหรับการประเมินผล
การเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรก าหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

6.1.1 การแบ่งค่าระดับคะแนนให้แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 
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ระดับคะแนน ผลการประเมิน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 

D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 

   

6.1.2 ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า C  
6.1.3 นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  

6.1.2  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
6.1.4 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ าตามกรณีในข้อ

6.1.3  ให้น าหน่วยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาค านวณค่าเฉลี่ย และเพ่ือการจบการศึกษา           
ตามหลักสูตร     
    6.2 การประเมินโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน ใช้ส าหรับประเมินผล
ความสัมฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

6.2.1 การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชาที่
ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ก าหนดดังนี้  
 

สัญลักษณ์ ผลการประเมิน ค าอธิบายความหมาย 
PD ผ่านดีเยี่ยม PD ( Pass with Distinction ) 
P ผ่าน P  ( Pass ) 
F ไม่ผ่าน F ( Fail ) 

 
 

6.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการประเมินโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์  หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับก าหนด
ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ความหมาย 
ดีเยี่ยม Excellent 
ดี Good 
ผ่าน Pass 
ผ่าน    (ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน) Satisfactory 
ไม่ผ่าน(ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน) Unsatisfactory 
ไม่ผ่าน Fail 

 

  ข้อ 7 สัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้ 
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สัญลักษณ์ ค าเต็ม ความหมาย 
Au Audit ลงทะเบียนร่วมฟัง ไม่นับหน่วยกิต 
W Withdrawn ได้รับอนุมัติให้ถอนการลงทะเบียนแล้ว  

  
ข้อ 8 ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายังท างานไม่

เสร็จหรือผลงานยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควรให้รอการประเมินผล
ไว้ก่อน ให้ใช้สัญลักษณ์ “I” แทนค่าระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินอีกครั้งภายในภาค
เรียนถัดไปเพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็นค่าระดับคะแนน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วถือว่าผลการประเมินวิชา
นั้นมีค่าระดับ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 9 การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่
หลักสูตรก าหนด ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   9.1 ให้ท าการทดสอบวัดความรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
   9.2 ให้ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
   9.3 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏว่าวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริมนั้น
อยู่ในสาขาวิชา  หรือเป็นวิชาเอกที่นักศึกษาเข้าศึกษา หรือมีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงาน ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองว่าผ่านการสอบได้ในวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริมนั้น 
  ข้อ  10 การจัดสอบเพ่ือการประเมินผลการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   10.1 การสอบรายวิชา เป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิก โดยถูกต้องตามระเบียบ 

   ให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน           
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาอนุมัติและให้ส านักงาน     
บัณฑิตศึกษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลด าเนินการต่อไป 

   10.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination ) ส าหรับนักศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน         
และอาจมีการสอบปากเปล่าด้วยก็ได้  ส่วนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการสอบเพ่ือประเมินว่านักศึกษา      
มีพ้ืนฐานความรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบปีการศึกษาละไม่เกิน 3 ครั้ง  

   นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2  
ภาคเรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตต้องสอบผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย 

   ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย  จัดท า
ประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
    10.3  การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจ
ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
             10.3.1 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย            
อย่างน้อย 1 คน 
              10.3.2 การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือมติกรรมการ
จ านวนสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดส าหรับปริญญามหาบัณฑิต และสี่ในห้าส าหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  



68 
 

 10.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่า เพ่ือประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตก่อนที่จะให้มีสิทธิ์เสนอการท าวิทยานิพนธ์  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติจะต้องเรียนรายวิชามาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวในภาคเรียนถัดไปได้อีก 2 ครั้ง 

ข้อ 11 การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในข้อ 10 ให้ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการสอบวัดเฉพาะกรณีท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม 

ค าแนะน าของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานั้นๆ   
ข้อ 12 นักศึกษาที่ท าการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

แล้วผลการประเมินมีค่าต่ ากว่าระดับ P จะขอสอบซ้ าใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ส่วนการสอบภาษาต่างประเทศ       
และการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูลให้สอบได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง   

ข้อ 13 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรระดับปริญญาโท  
 
พ.ศ. 2558  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 13.1 หลักสูตรปริญญาโท 
13.1.1 สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
  13.1.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

13.1.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร   
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน  ทางวิชาการหรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์   ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

13.1.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง   โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
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ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
   13.2  หลักสูตรปริญญาเอก 
    13.2 .1 สอบผ่ านมาตรฐานความรู้ภาษาต่ างประเทศตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต  

  13.2.2 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ที่มีคุณภาพตามประกาศ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 
เรื่อง  

13.2.3 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ 14  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่เกิด
ปัญหาขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   19   เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธแิก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2551 
........................................................ 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย -ราชภัฏ  พ.ศ. 2547 
ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผล 
การเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551” 

ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น 

การเรียนรายวิชา  ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ในระดับที่ไม่
ต่ ากว่าประกาศนียบัตรบัณฑิต  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน  ที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
   “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
   “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ          
ทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา”  หมายความว่า  การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใด ๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน  ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชา
ตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
  ข้อ  4  ผลการเรียนรายวิชา  ที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน  8  ปี  นับจากวันส าเร็จการศึกษา  หรือภาคเรียนสุดท้ายที่
ได้รับผลการเรียน  หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น  แล้วแต่กรณีจนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน  มีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรค
ต้น  แต่ไม่เกิน  10  ปี  ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะ
น ามาขอโอนหรือยกเว้นนั้น  ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาใช้
เทียบโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
  ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตชั้นสูงหรือปริญญาเอก  แล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย  และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(๒) เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ 
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย  เป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ

(๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(๔) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ข้อ  6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน  ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน  ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
(๓) การโอนผลการเรียนตามข้อ  5(1) และ (2)  ให้โอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคย 

ศึกษามา  โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
(๔) การโอนผลการเรียนตามข้อ  5(3) และ (4)  ให้โอนได้ไม่เกินร้อยละ  40   

ของหน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
(๕) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในข้อ  4  ของระเบียบนี้ 
ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 
(๓) เป็นนักศึกษาท่ีผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย 
(๔) เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษา  จากการศึกษาโดยระบบอื่น 

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม  (3) และ (4)  ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท  และต้องมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในกรณีที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก 
  ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา  ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า  B 
(๒) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย  ที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การท างาน 

(๓) จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ 
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๔) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียน 
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  “P”  ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จ 
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาภาคปกติ  ให้นับผลการเรียนจ านวน  15  หน่วยกิต  เป็นหนึ่ง 
ภาคเรียนและถ้าเศษเหลือเกิน  7  หน่วยกิตให้นับเป็นหนึ่งภาคเรียน 

(๒) ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้นับผล 
การเรียนจ านวน  12  หน่วยกิต  เป็นหนึ่งภาคเรียน  และถ้านับเศษเหลือเกิน  6  หน่วยกิตให้นับเป็นหนึ่ง             
ภาคเรียน 

(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ  5(1)  ให้นับเฉพาะภาคเรียน 
ที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน  ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ  5(2), (3)  และ (4)  ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ  11  การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
 

ข้อ  12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล 
การเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ  13  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ และ 
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2551 
 
 
 

( ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้   
................................................. 

  เพ่ือให้การด าเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา            
ในระดับบัณฑิตศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ          
พ.ศ. 2547  และมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่  1/2550  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์        
พ.ศ. 2550  จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้  
ฉบับลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543  และให้ใช้แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การสอบประมวลความรู้  หมายถึง  การสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของ 
นักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   
แผน ก(2)  ต้องสอบผ่าน  โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  โดยท าเป็น 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ 
ภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  4 คน  โดยเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย  2 คน  คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาเป็นผู้น าเสนอรายชื่อกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาความเหมาะสม  แล้วน าเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

1.3 นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบประมวลความรู้ได้  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน 
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 

1.4 การประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้สัญลักษณ์ PD  หมายถึง  สอบผ่าน 
ดีเยี่ยม  P  หมายถึง  สอบผ่าน  หรือ F  หมายถึง  สอบไม่ผ่าน 

1.5 นักศึกษาตามข้อ  1.3 สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน  สามารถขอสอบได้อีก  
2 ครั้ง  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3  แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

2. การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลักสูตรแต่ละสาขาให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาก าหนดระเบียบเนื้อหาสาระของหมวดวิชาสัมพันธ์  และหมวดวิชาเฉพาะด้าน  เพ่ือการสอบ 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ 
3.1 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา  ร้อยละ  60 ขึ้นไป  ถือว่าสอบ 

ประมวลความรู้ผ่าน 
3.2 นักศึกษาได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา  ร้อยละ 50 – 59  ต้องสอบปากเปล่าผ่าน 

จึงถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน 
3.3 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชาต่ ากว่า  ร้อยละ  50 ต้องสอบหมวดวิชา 
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นั้นใหม่ 
4. การให้ระดับประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

4.1 ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ได้คะแนนร้อยละ  70 ขึ้นไป  ทั้งสอง 
หมวดวิชาถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม  ได้ระดับการประเมิน  PD 

4.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ผ่าน  และสอบปากเปล่า 
ผ่าน  ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน  ได้ระดับการประเมิน  P 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง   แนวปฏิบัติในการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 

……………………………………… 
  เพ่ือให้การด าเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  
และมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่  1 / 2550  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2550  จึง
ก าหนดแนวปฏิบัติการสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  การสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา  หมายถึง  การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน  ก าหนดให้นักศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก (2) และแผน ข ต้องสอบผ่าน 
  2.  เนื้อหาการสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเป็นผู้ก าหนด 
  3.  การให้ระดับการประเมินผลสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

3.1 ในกรณีที่นักศึกษาสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา ได้คะแนนร้อยละ  
70  ขึ้นไป  ถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยมได้ระดับการประเมิน  PD   

3.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาได้คะแนนร้อยละ    
50 - 69   ถือว่าสอบผ่าน  ได้ระดับการประเมินP    

3.3  ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50  ถือว่าการสอบ           
ไม่ผ่าน  ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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หน้า   16 
เล่ม  131  ตอนพิเศษ  46  ง ราชกิจจานุเบกษา  14  มีนาคม  2557 

 
ประกาศครุุสภา 

เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. 2557 

--------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (7)  และ  มาตรา  20  (1)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่  16/2556 
วันที่  19  ธันวาคม  2556  คุรุสภาจึงก าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ   

วิชาชีพ 
(2) ประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ 

วิชาชีพ  (ฉบับที่ 2) 
(3) ประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ 

วิชาชีพ  (ฉบับที่ 3) 
ข้อที่  2  นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ในประกาศนี้ 

 “เกณฑ์การรับรอง”  หมายความว่า  เกณฑ์การรับรองปริญญาตรี  โท  และเอกทางการศึกษา
ประกาศนียบัตร  
 “ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญาตรี  โท  และเอกทางการศึกษา  หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
ก าหนดให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสาขาวิชาชีพครูและมี
การปฏิบัติการวิชีพในสาขาบริหารการศึกษา 
 “ประกาศนียบัตร”  หมายความว่า  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาตรี  โท  และเอกทางการศึกษา  ประกาศนียบัตร  
บัณฑิตวิชาชีพครู 
 “สถาบัน”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  หรือหน่วยงาน  
ที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  หรือประกาศนียบัตร 
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หน้า   17 

เล่ม  131  ตอนพิเศษ  46  ง ราชกิจจานุเบกษา 14  มีนาคม  2557 
 
 “การปฏิบัติการสอน”  หมายความว่า  การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกตาม
หลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุรุสภา 
 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินเพ่ือ
การรับรองปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐาน  
องค์ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ  ในกรณีที่สถาบันจัดการศึกษาท่ีต่างไปจากมาตรฐานที่ก าหนด 
 “เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขธิการคุรุสภา   
 ข้อ  3  การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร  พิจารณาจากมาตรฐาน  3  ด้าน  ดังนี้ 

(1) มาตรฐานหลักสูตร 
(2) มาตรฐานการผลิต 
(3) มาตรฐานบัณฑิต 

 องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองตามวรรคหนึ่ง  การขอรับการรับรอง  และการติดตาม
ผลการรับรองให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  4  หลักสูตรปริญญา  หรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรอง  ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 
 ข้อ  5  สถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
หรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
 ข้อ  6  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับรองในข้อ  3  ต้องผ่านการทดสอบ  เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 ข้อ  7  สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้ยื่นค าขอเป็น
หนังสือ  พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามแบบท่ีคุรสภาก าหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า  6o  วัน 
 ข้อ  8  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ประเมินเพ่ือรับรองประกอบด้วย 
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เล่ม  131  ตอนพิเศษ  46  ง ราชกิจจานุเบกษา 14  มีนาคม  2557 
  
 (1) ประธานอนุกรรมซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  หรือด ารงต าแหน่ง  หรือเคยด ารงต าแหน่งทางการบริหารใน
ระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า 
 (2) อนุกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านบริหารจัดการการศึกษา  ด้านวิชาการ  หรือด้านการนิเทศการศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา 
 (3) อนุกรรมการจากกรรมการคุรสภา  จ านวนไม่เกินสองคน 
 ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ  9  คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้  โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน  45  วัน 
 ข้อ  10  เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไปโดยเร็ว 
 ข้อ  11  เมื่อคณะกรรมการให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาแล้วให้เลขาธิการ
จัดท าประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า  ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ให้เลขาธิการแจ้งให้สถาบัน
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ  12  ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้รับการรับรองแล้ว  ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็น
หนังสือต่อเลขาธิการ  เพื่อด าเนินการประเมินตามที่การเปลี่ยนแปลง  หรือในกรณีที่คณะอนุกรรมการติดตามผล
การรับรอง  ให้น าความในข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อที่  11  หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  โดยจัดท าประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ 
 ข้อ  13  การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันไม่เกินคราวละห้าปีและสถาบันต้อง
ขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่า  60  วัน 
 ข้อ  14  การด าเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันต้องให้แล้วเสร็จภายใน  
180  วัน 
 ข้อ  15  สถาบันจะต้องส่งข้อมูลหลังการรับรองตามที่คุรุสภาก าหนด  โดยคณะอนุกรรมการจะไป
ติดตามผลเชิงประจักษ์  ไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ  1  ครั้ง 
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เล่ม  131  ตอนพิเศษ  46  ง ราชกิจจานุเบกษา 14  มีนาคม  2557 
  
 ข้อ  16  ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง  เป็นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
 ให้สถาบันเสนอรายชื่อผู้ได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการ 
 ข้อ  17  หากสถาบันยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามประกาศนี้  ให้ใช้เกณฑ์การรับรองตาม
ประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  
(ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549)  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
 ข้อ  18  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2557 
  ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 
  ประธานกรรมการคุรุสภา 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้นสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาให้มีคุณภาพ 
 

หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาจัดหลักสูตรเป็น  2  แผน คือแผน ก(2)  และแผน ข 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนเรียนไม่น้อยกว่า   36  
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษานั้นได้ด าเนินการจัดหลักสูตรเป็น 2 แผนคือ 
แผนก แบบ ก2 หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 45 
หน่วยกิต 
แผนข หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า45 หน่วยกิต 

ปรับโครงสรา้งตลอดหลักสูตรจาก 36 
หน่วยกิต เป็น 45 หน่วยกิต 

แผน ก(2) 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์   6   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น           24   หน่วยกิต 
   2.1  วิชาบังคับ           15   หน่วยกิต 
   2.2  วิชาเลือกไมน่้อยกว่า          9   หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ ์   12   หน่วยกิต 
4. วิชาเสริมไม่นบัหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ
รายวิชา 

แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์        6   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น        27   หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ ์                 12   หน่วยกิต 
4. วิชาเสริมไม่นบัหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของแต่ละรายวิชา 

แผน ก เพิ่มรายวิชาเฉพาะดา้น จาก 24 
หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต 
เพิ่มรายวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์      6   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น    24   หน่วยกิต 
   2.1  วิชาบังคับ    18   หน่วยกิต 
   2.2  วิชาเลือกไมน่้อยกว่า            6   หน่วยกิต 
3. การศึกษาค้นควา้อิสระ       6   หน่วยกิต 
4. วิชาเสริมไม่นบัหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ
รายวิชา 

แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์       6    หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น      33   หน่วยกิต 

2.1วิชาบังคับ                27    หน่วยกิต 
2.2วิชาเลือกไมน่้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

3. การศึกษาค้นควา้อิสระ       6    หน่วยกิต 
4. วิชาเสริมไม่นบัหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของแต่ละรายวิชา 

แผน ข เพิ่มรายวิชาเฉพาะดา้น จาก 24 หน่วยกิต 
เป็น 33 หน่วยกิต 
เพิ่มรายวิชาบังคับจาก 18 เป็น 27 หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
1065101  วิทยาการวิจยั                     3(3-0-6) 
1065102  การวิจัยเพื่อพัฒนา               3(3-0-6) 
              การบริหารการศึกษา 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
1065101  วิทยาการวิจยั                     3(3-0-6) 
1065102  การวิจัยเพื่อพัฒนา               3(3-0-6) 
              การบริหารการศึกษา 

คงเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาบังคบั 
1065201  หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ       3(3-0-6) 
              ทางการบริหารการศึกษา 
1065202  ผู้น าทางวิชาการและการ        3(2-2-5) 
              พัฒนาหลักสูตร 
1065203  นโยบายและการวางแผน        3(3-0-6) 
              พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
1065204  การบริหารทรัพยากร            3(2-2-5) 
              ทางการศึกษา         
1066205  ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาบังคบั 
1065201  หลักทฤษฎีและปฏิบัต ิ           3(2-2-5) 
              ทางการบริหารการศึกษา 
1065202  ผู้น าทางวิชาการและ             3(2-2-5) 
              การพัฒนาหลักสูตร 
1065204  การบริหารทรัพยากร            3(2-2-5) 
              ทางการศึกษา 
1066205  ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ   3(3-0-6) 
1065206  ภาวะผูน้ าทางการบริหาร        3(3-0-6) 
              การศึกษา 
1065222  การฝึกปฏิบัติการบริหาร            3(90) 
              การศึกษาและบริหารสถานศึกษา 

ปรับปรุงและเพิ่มรายวชิาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
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1065208  การประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
1065231  คุณธรรม จริยธรรมและ         3(3-0-6) 

 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาส าหรับ 
.นักบริหารการศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 

1065232  การบริหารงานวิชาการ กิจการ   3(3-0-6) 
 และกิจกรรมนักเรียน 

 
หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 

1065101  วิทยาการวิจยั                    3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของการ

วิจัย  เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ  เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและ
กระบวนการเพื่อด าเนนิการออกแบบงานวิจัย การเขียนเค้า
โครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ รวมไปถึงการสรา้งและ
ออกแบบเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลงานวิจัย 

1065101  วิทยาการวิจยั                  3(3-0-6) 
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย

เทคนิคการวิจัยแบบตา่งๆขัน้ตอนกระบวนการและการออกแบบ
งานวิจยัการเขียนเค้าโครงการวจิัยการออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานงานวจิัย การประเมินการวิจัย 
การสังเคราะห์และน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปรับค าอธิบายรายวชิาให้กระชบัยิ่งขึ้น 

1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนา              3(3-0-6) 
การบริหารการศึกษา 

 ศึกษาความส าคัญ กระบวนการวิจัย ประเภท และ
เทคนิคการวิจัยของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ทฤษฎี
ต่างๆ ทางบริหารการศึกษากบัการวิจัย ปัญหาการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัย การ
สร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวจิัย การสงัเคราะห์และน าผลการวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  

1065102  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ล าดับขั้นของการวิจัย การก าหนด
ปัญหาและตั้งค าถามการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเขียนนิยาม
ปฏิบัติการ การศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัย การบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณนักวิจัย 

ปรับค าอธิบายรายวชิาให้กระชบัยิ่งขึ้น 

1065201  หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ      3(3-0-6) 1065201  หลักทฤษฎีและปฏบิัติ             3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ และ
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
ทางการบริหารการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับหลักและทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา 
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ 
การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา รวมไปถึง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและบริบทของแนวโน้มใน
การจัดการศึกษา เพื่อก าหนดวสิัยทัศน์และเป้าหมายของ
การศึกษา จัดโครงสร้างการบรหิาร รวมไปถึงการก าหนด
ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทางการบริหารการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและ

หน้าที่ในการบริหารและการบริการ  การบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพ
และความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การ ส านักงานหรือองค์
คณะบุคคล กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาและบริหารการศึกษา การก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และน าสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริหารของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาในการเลือกใช้ทฤษฏี  หลักการ และ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท มหภาคและภูมิสังคมรวมถึง
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ทฤษฏีสู่
การปฏิบัติ 

เพิ่มรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้น 

1065202  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 

การจัดระบบงานและการบริหารงานวชิาการ การบริหาร
รายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวชิาการ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การพัฒนานวัตกรรมและน านวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินการจดัการเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ 

1065202  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนเสริมแนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มที่มี
ผลต่อหลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร  วิธีการและกระบวนการจัดท า
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น การ
ติดตาม ประเมนิ ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ตลอดจนการพัฒนาการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และน า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการบริหาร
การศึกษา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
1065204 การบริหารทรัพยากรทาง      3(2-2-5) 
             การศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักและระบบการจัด
การศึกษา เทคนิคการบริหารจดัการการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานธุรการ การเงนิ 
พัสดุ และอาคารสถานที่ การจดัวางระบบควบคุมภายใน 
เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมไปถึง
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา การสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
โดยการแสวงหาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ
แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงินและบัญชไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1065204  การบริหารทรัพยากร              3(2-2-5) 
              ทางการศึกษา 

วิเคราะห์หลักและระบบการจัดการศึกษา เทคนิคการ
บริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
รวมไปถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยการแสวงหาและใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม หลักการบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพลงังาน 
และการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 

1066205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ   3(3-0-6) 
ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพ

ที่พึงประสงค ์พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัด

1066205 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ      3(3-0-6) 
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริหารมือ

อาชีพ องค์ประกอบของผู้บริหารมืออาชีพ  จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร  แนวทางการพฒันาเปน็ผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถนะของผูบ้ริหาร การเป็นมีปฏิสัมพันธ์ทีด่แีละ
การพัฒนาเพื่อนร่วมงาน  มนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อืน่  ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การมีส่วน

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
การศึกษา ร่วมในองค์การวิชาชพี  มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1065206 ภาวะผูน้ าทางการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาท 
คุณลักษณะและประเภทของผู้น า สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าและกรณตีัวอย่าง ศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้น า เทคนิคการจูงใจ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของผู้น าในท้องถิน่ การเสริมสร้างและพฒันาภาวะผูน้ า 

1065206 ภาวะผูน้ าทางการบรหิารการศึกษา   3(3-0-6) 
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลกัการ กลวิธีและ

ความส าคัญของการนิเทศการศกึษา รูปแบบการนิเทศการศึกษา  การ
วางแผนกระบวนการและเทคนคิการนิเทศการศึกษาการนิเทศเพื่อ
พัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  
การก ากับติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาก ากับดูแลการ
ประเมินผลการนิเทศ  รวมถึงหลักการทฤษฏีภาวะผูน้ าต่อการ
บริหารงานในองค์กร บุคลิกลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้น าจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร ปฏิสัมพันธ์และ
การพัฒนาเพื่อนร่วมงาน  ความสัมพันธ์หระว่างสถานศึกษากับชุมชน 
และท้องถิ่น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
และความขัดแย้ง  การใชท้ักษะความสามารถของผู้น าในการโนม้น้าว
จูงใจผู้ตามการสร้างทีมงาน  ทกัษะในการบริหารการจัดการ การ
บริหารงานระบบเครือข่าย การก ากับติดตาม ส่งเสริมและประเมิน
สถานศึกษา การตัดสนิใจที่มีประสิทธิภาพ  การใช้ความเปน็ผูน้ าให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์

เพิ่มค าอธิบายรายวชิาเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึน้ 

1065222  การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร   3(150) 
              การศึกษา 

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏบิัติงานด้าน
บริหารการศึกษา การนิเทศการสอน รวมทั้งปัญหาของ
องค์การ การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจ
กรรมการบริหารอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดและมี
การศึกษานอกสถานที ่

1065222 การฝึกปฏิบัติการบรหิารการศึกษา     3(90)            
             และบริหารสถานศึกษา 

ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
โดยฝึกประสบการณ์วชิาชีพเก่ียวข้องกับการบริหารงานตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา นโยบายและการก าหนดยทุธศาสตร์การบริหาร
การศึกษา การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน การ

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 
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บริหารทั่วไป การบริหารการวิจยัและการบริการวชิาการ จิตวญิญาณ
และอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพฒันาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
ของวิชาชีพผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สจุริต 
จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สงัคม 

1065105 สถิติวิจัยขั้นสงู  3(3-0-6) 
    ศึกษาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติกับตัวแปร
เชิงพหุได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิง
พห ุ(Multiple Correlati0ns and Multiple Regression 
Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)การวิเคราะห์การ
จ าแนกประเภท (Discriminate Analysis) การวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) Hierarchical  L0glinear  
M0dels  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของข้อมูล
แบบตาราง  (Bibanate  and  Multiple  Analysis  of  
Cross-Classification)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบคาโนนิ
คอล (Canonical Analysis)  
 

1065105 สถิติวิจัยขั้นสูง          3(3-0-6) 
    เทคนิควิธี การวิเคราะห์ทางสถิติ กับตัวแปรเชิงพหุได้แก่
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Correlati0ns and Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis)การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท (Discriminate Analysis) 
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) Hierarchical  L0glinear  
M0dels  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของข้อมูลแบบตาราง  
(Bibanate  and  Multiple  Analysis  of  Cross-Classification) 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical Analysis)และ
เทคนิควิธีการทางสถิติขั้นสูงใหม่ๆ  
เน้นความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
และการแปลผลการวิเคราะห์ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 

1065208  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
     ศึกษาแนวคิดหลักการและกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกมาตรฐานการศึกษารวมไปถึง
บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
วิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

1065208  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
             วิเคราะห์ ความหมาย  หลักการและกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมัยยิ่งขึน้ 
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
ทางธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิดและ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของ
กฎหมายการศึกษา 
 

ภายนอกและน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่องเป็นระบบสามารถก ากับติดตาม และน าผล
การประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าหลักการแนวคิดเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในอนาคตไป การศึกษาดูงานสถานศึกษาทีป่ระสบ
ความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
สถานศึกษาและการศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

1066501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา     2(2-1-3) 
 บัณฑิตศึกษา     

    ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ ก าร ใช้
คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน 
 

1066501 ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
    ฝึกทักษะ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่นในการใช้งานใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท 
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
และอ้างอิง ทักษะการใช้แอปพลิเคชั่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
เพื่อประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - 

1065231 คุณธรรม จริยธรรม             3(3-0-6) 
และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง 
การศึกษาส าหรับนักบริหารการศึกษา 

            วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่คุรุสภาก าหนด สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบัปี พ.ศ. 2561 สาระในการปรับปรุง 
และผู้บริหารการศึกษาสามารถเสนอแนวคิดในการน าหลักการเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
พึ่งพาและความร่วมมือ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - 

1065232 การบริหารงานวิชาการกิจการและกิจการนักเรียน 
3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ของการบริหารงานวชิาการ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการ
จัดการและคิดเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกับการบริหารจัดการให้เกิดการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจัดการให้เกิด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบการแนะแนว  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ การดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริม
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ น านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจการและกิจกรรมนักเรียนได้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ภาคผนวก ง 
ผลงานตพีิมพเ์ผยแพร่และภาระงานสอน 

ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการงานวิจัยและภาระงานสอน 
 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
  ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2555 
  นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยเกริก  พ.ศ. 2551 
  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พ.ศ. 2549 
 
ผลงานวิจัย 
พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวทางการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะในการ
 ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(2.1), 22-34. 
 (ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557, หน้า 22-34) 
กัญชรส  เมนกูลเกตุสิงห์  และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร.
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15,  23 กรกฎาคม 2558, (25 -38). 
 นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 25-38) 
ศิรชานา  กาศโอสถ และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอพบพระ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ประถมศึกษาตาก เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
 ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15,   
 23 กรกฎาคม 2558, (1353-1366). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.   
 (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 1353-1366) 
ศิริวรรณ  หล าเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบ้านสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี 
 จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 และนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15,  23 กรกฎาคม 
 2558, (1413-1424). นครสวรรค:์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.   
 (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 1413-1424) 
พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล. (2559, มกราคม-มิถุนายน). สมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 1(1), 44-57.   
 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 44-57) 
ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา.(2559).แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุม
 วิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3, (229 - 
 241).ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 229-241) 
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สมหญิง บุษดี และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล.(2560).วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 4,  (465 - 476).ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 465-476) 
 
ภาระการสอน 

1.  รายวิชากฎหมายการศึกษาไทย 
2.  รายวิชาความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
3.  รายวิชาการบริหารและประเมินโครงการ 
4.  รายวิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
5.  รายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
6.  รายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
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ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
  ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2555 
  ค.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พ.ศ. 2551 
  ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  พ.ศ. 2549 
  ศษ.บ.(สังคม-มัธยมศึกษา)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  พ.ศ. 2548 
 
ผลงานวิจัย 
ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล. (2557, กรกฎาคม-กันยายน). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
 ชลบุรี, 11(1), 34-40. (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2557, หน้า 34-40)   
ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล. (2558, เมษายน-กันยายน). แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
 พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 4(1), 143-160. 
 (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2558, หน้า 143-160)   
ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง
 นักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
 จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร,13(2), 63-88. (ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 63-88)   
ญาดา  สงฆ์วัฒนะ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
 สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41.  รายงานสืบเนื่องจาก
 การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15,  23 กรกฎาคม 2558, (361-372). นครสวรรค์: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 361-372) 
กานดา เข็มศร และภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
 ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุม
 วิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3, 22 
 ธันวาคม 2559  (337 - 350). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 337-350) 
ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล. (2559, สิงหาคม) ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 8(ฉบับพิเศษ), 172-185. 
 (ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2559, หน้า 172-185)   
รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2560). แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของ
 ครูโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4, 22 ธนัวาคม 2560 (477 - 489).ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 477-489) 
นิศา  วรอินทร ์และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล. (2560). แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
 องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน.  รายงานสืบเนื่อง
 การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ภาคเหนือ ครั้งท่ี 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 



95 
 

 (385-392). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ครั้งที่ 17  21 กรกฎาคม 2560 หน้า 385-392) 
ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล. (2561, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 16(1), 127-160. 
 (ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561, หน้า 127-160)   
 
ภาระการสอน 
 1.  รายวิชาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
 2.  รายวิชากฎหมายการศึกษาไทย 
 3.  ความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
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ดร.ประจบ  ขวัญม่ัน 
  กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2556 
  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2546 
  ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2543 
 
ผลงานวิจัย 
ประจบ  ขวัญมั่น. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
 ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1. วารสาร 
 สืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น,  
 1(1), 50.   (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2558, หน้า 50)   
ประจบ  ขวัญมั่น. (2559, มกราคม–มิถุนายน). การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
 ตากเขต 1. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 1(1), 58-67. 
   (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2559, หน้า 58-67)   
ปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ และประจบ  ขวัญมั่น. (2560).การประเมินการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 ขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกา เขต 41 ก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการ
 ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ภาคเหนือ ครั้งท่ี 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
 (656-667). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ครั้งที่ 17  21 กรกฎาคม 2560 หน้า 656-667) 
ขวัญจิรา  ตาแก้ว และประจบ  ขวัญมั่น. (2561). แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
 วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสื่บเนื่องการประชุมวิชาการ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 18 และ
 ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4, วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (1314-1329). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
 (ครั้งที่ 18  20 กรกฎาคม 2561 หน้า 1314-1329) 
ประจบ  ขวัญมั่น. (2562, มกราคม–มีนาคม). แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 ศึกษาธิการ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(1), 1-16. 
   (ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2562, หน้า 1-16)   
 
ภาระการสอน 

1.  รายวิชาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
2.  รายวิชาความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
3.  รายวิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
4.  รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  รายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
6.  รายวิชาการบริหารและประเมินโครงการ 
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รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข 
  Ph.D.(Education) Sardar Patel University, India  พ.ศ.2549 
  ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2527 
  กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิษณุโลก  พ.ศ.2518 
 
ผลงานวิจัย 
ปิยธิดา  วงศ์ประสิทธิ์  และพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2558). การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 ของโรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสืบ
 เนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  และนานาชาติเครือข่าย
 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15,  23 กรกฎาคม 2558, (817-824). 
 นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 817-824) 
จารุวรรณ  อะคะปัน  และพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
 ผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
 ตาก เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  และ
 นานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15,  23 กรกฎาคม 2558, 
 (177-186). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.    
 (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 177-186) 
เจษฎารัตน์  จวรรณตูม  และพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2558). การประเมินโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาของ
 โรงเรียน ASEAN Learning School สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
 เขต 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  และ
 นานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15,  23 กรกฎาคม 2558, 
 (243-256). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.   
 (ครั้งที่ 15  23 กรกฎาคม 2558,  หน้า 243-256) 
พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2559). โรงเรียนสาธิตในรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนา
 คุณภาพการจัดการศึกษาจากโรงเรียนถูกยุบรวมสู่โรงเรียนยอดนิยม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ในการประชุม
 เสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 8, วันที่ 22 
 มีนาคม  2559 (1-6). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (ครั้งที่ 8 22 มีนาคม 2559 หน้า 1-6) 
พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ศึกษารูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ที่ถูกยุบรวมสู่โรงเรียนยอดนิยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วารสารวิชาการเครือข่าย
 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6(10), 15-30. 
   (ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 114-129)   
อุทัย เพ็ชรหิน, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, และวรวิทย์ สิทธิโสภณ. (2559). การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3.  22 ธันวาคม 2559,  
 (360 - 374). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 360-374) 
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พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  และวิราพัตร  กาวิละพันธ์. (2560). แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏก าแพงเพชร ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 
 จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4,  22 ธันวาคม 2560, (577-584). ก าแพงเพชร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 465-476) 
อนุสรณ์ ค ามี และพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2560). การประเมินโครงการการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น
 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร.  รายงานสืบเนื่องการ 
 ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ภาคเหนือ ครั้งท่ี 17 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, 
 (631-645).พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
 (ครั้งที่ 17  21 กรกฎาคม 2560 หน้า 656-667) 
อภินันท์  สีข า  และพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข. (2560). แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
 ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
 เขต 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการ งานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 ที่ย่ังยืน", วันที่ 21 กรกฎาคม 2560,  (986-999). พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  
 (ครั้งที่ 17  21 กรกฎาคม 2560 หน้า 986-999) 
 
ภาระการสอน 

1.  รายวิชาผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
2.  รายวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
3.  รายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4.  รายวิชาสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

  



99 
 

รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
  วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  พ.ศ.2550 
  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  พ.ศ.2541 
  ค.บ.(การศึกษาคณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2538 
 
ผลงานวิจัย 
เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง, สุนทรี ดวงทิพย์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ และยุภาดี ปณะราช. (2557,มกราคม-มีนาคม). 
 การพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 40-53. 
 (ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557, หน้า 40-53)   
ยุภาดี  ปณะราช. (2557,มกราคม-มิถุนายน). การเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้
 กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model). วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 12-21.  (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 12-21)   
อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล,  ยุภาด ี ปณะราช  และวชิระ  วิชชุวรนันท์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา
 ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
 12(1), 67-86.  (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 67-86)   
ยุภาดี  ปณะราช. (2558,พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ
 เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2), 157-168. 
 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558, หน้า 157-168)   
ยุภาดี  ปณะราช. (2558,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
 ความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์.วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2(2), 
 37-57.  (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 37-57)   
ยุภาดี  ปณะราช  และอานนท์  ปลื้มเนตร. (2558,มกราคม-มิถุนายน).การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
 การศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 13(1), 111-125. 
 (ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 111-125)   
ยุภาดี  ปณะราช  และอานนท์  ปลื้มเนตร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความต้องการของนักศึกษาด้านการ
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนทางกายภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
 14(1), 93-103.   (ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 93-103)   
ยุภาดี  ปณะราช. (2560,กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพ่ือส่งเสริม
 ทักษะการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา
 วิชาชีพครู.วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 4(2), 103-128. 
 (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 103-128)   
ยุภาดี  ปณะราช และอุไรวรรณ ปานทโชติ. (2560). การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 4,  (664-674).ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 4 22 ธันวาคม 2560 หน้า 664-674) 
 
ภาระการสอน 
  1. รายวิชา สถิติเพ่ือการวิจัย 
  2. รายวิชา วิทยาการวิจัย 
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รศ. ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
  Ph.D.(Eduction)  Sardar Patel University Indai   พ.ศ. 2551 
  คษ.ม. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2532 
  ค.บ. (ภาษาไทย)  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  พ.ศ. 2528 
 
ผลงานวิจัย 
วชิระ  วิชชุวรนันท์. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของครูและภูมิปัญญา
 ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
 จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 12(2), 45-63. 
 (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, หน้า 45-63)   
อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล,  ยุภาด ี ปณะราช  และวชิระ  วิชชุวรนันท์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา
 ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
 12(1), 67-86.  (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 67-86)   
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, ดร.ยุภาด ีปณะราช และ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์. (2557). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุ
 และผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร ครั้งที่ 1, 22 ธนัวาคม 2557, (193 - 204). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2557 หน้า 193-204) 
วชิระ วิชชวุรนันท์  และภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์. (2560, กันยายน-ธันวาคม).การประเมินหลักสูตรครุศาสตร
 บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์, 23(3), 39-51.  (ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560, หน้า 39-51)   
เบญจรัตน สีลาดี และวชิระ วิชชุวรนันท์. (2561). ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
 ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
 ศึกษา” ครั้งที่ 1. วันที่ 29 มีนาคม 2561, (117-126). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร.   (ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2561 หน้า 117-126) 
อรชา อุตทาสา วชิระ วิชชุวรนันท และธันยนันท หลวงไชยา. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
 ภาษาไทย โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono ส าหรับนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที ่1. วันที่ 29 มีนาคม 2561, (1328-1335). ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   (ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2561 หน้า 1328-1335) 
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ภาระการสอน 
  1. รายวิชาการจัดการค่ายวิชาการ 
  2. รายวิชาการประถมศึกษา   
  3. รายวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา 
  4. รายวิชาประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ  
  5. รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
  6. รายวิชาเทคโนโลยีส าหรับครู2 
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ผศ. ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
  กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2559 
  กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2550 

  ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ. 2547 
 

ผลงานวิจัย 
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2559, กันยายน-ธันวาคม).การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม : 
 กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง:
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(ฉบับพิเศษ), 124-135. 
 (ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559, หน้า 124-135)   
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อการ
 ปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะ 
 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 6(2), 95-
 106.  (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 95-106)   
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พิเศษ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พิบูลสงคราม. สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 24(2), 52-60 
 (ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 52-60)   
บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการ
 พิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
 สงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
 สงคราม. 12(2),1-14  (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, หน้า 1-14)   
 
ภาระการสอน 
  1. รายวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
  2. รายวิชา ปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 
  3. รายวิชา การจัดการเรียนรู้ 
  4. รายวิชา การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
  5. รายวิชา การสร้างสื่อและแบบเรียน 
  6. รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม 
  7. รายวิชา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
  8. รายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 
  ศศ.บ.(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พ.ศ. 2548 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยราชภัฎล าปาง  พ.ศ. 2549 
  ศษ.ม. (สาขาวิชาประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2553 
  กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2560 
 
ผลงานวิจัย 
ปาริชาต เตชะ. (2558).  ผลของการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานการเรียนรู้ร่วมกัน

และจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อจิตรู้เคารพ ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร .  
มิถุนายน 2558. 

ปาริชาต เตชะ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 รายวิชาการจัดการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (วคคส) ปีที่ 1  
 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
ปาริชาต เตชะ. (2559)  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร. มิถุนายน - กรกฏาคม 2559 
ปาริชาต เตชะ. (2560)  การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร. คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
ปาริชาต เตชะ. (2561) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

โดย เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 

 
ภาระการสอน 
  1.  รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
  2.  รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
  3.  รายวิชาการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาส าหรับครูประถมศึกษา 
  4.  รายวิชาโลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 
  5.  รายวิชาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
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อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
  ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  พ.ศ. 2558 
  ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พ.ศ. 2554 

  ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2548 
  วท.บ.(สาขาวิชาชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2545 
 
ผลงานวิจัย 
ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2559). การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปฏิบัติ 
 การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3,  22  ธันวาคม 2559 (140 - 155). ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  (ครั้งที่ 3  22 ธันวาคม 2559 หน้า 140-155) 
ขวัญชัย  ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2559,มกราคม-มิถุนายน). การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21. 
 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 1(1), 68-76. 
 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน  2559, หน้า 68-76)   
ขวัญชัย  ขัวนา. (2559,กันยายน-ธันวาคม). การท าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้บวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่. 
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 10(3), 33-46. 
ขวัญชัย  ขัวนา. (2559,กรกฎาคม-ธันวาคม). นวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาไทย. วารสารครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1(24)). 315-318 
 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(24)  กรกฎาคม-ธันวาคม  2559, หน้า 315-318)   
ขวัญชัย  ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2561,มกราคม-เมษายน). การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวน
 ทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 
 24(1), 1-16.  (ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน  2561, หน้า 1-16)   
ขวัญชัย  ขัวนา, ธารทิพย์ ขัวนา, และเลเกีย เขียวดี. (2561,มีนาคม-เมษายน) การพัฒนารูปแบบการเรียน 
 การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(2), 77-96. 
 (ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561, หน้า 77-96)   
ขวัญชัย  ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา. (2562,ตุลาคม-ธันวาคม). สะเต็มศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะ 
 การท างานในศตวรรษท่ี 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 16(73). 1-16. 
 (ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 ตุลาคม-ธันวาคม 2562  หน้า 1-16)   
Khwanchai Khuana. (2017, August) An instructional design model with the cultivating 
 research-based learning strategies for fostering teacher students’ creative thinking 
 abilities. Educational Research and Reviews, 12(15), 712-724. 
 (ปีที่ 12 ฉบับที่ 15   สิงหาคม 2560, หน้า 712-724)   
 
ภาระการสอน 
  1.  รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
  2.  รายวิชาปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร 
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  3.  รายวิชาการจัดการเรียนรู้ 
  4.  รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
  5.  รายวิชาการสร้างสื่อและแบบเรียน 
  6.  รายวิชาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
  7.  รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
  8.  รายวิชาประสบการณ์สอนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
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อาจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
  กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ 2558 

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2552 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ. 2548 

 
ผลงานวิจัย 
จารุนันท์ ขวัญแน่น. (2558, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินการรู้คณิตศาสตร์. วารสาร
 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์),8(3), 68-82. 
 (ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 68-82)   
จารุนันท์  ขวัญแน่น. (2559มกราคม-มิถุนายน).การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : จากแนวคิดสู่การ
 ปฏิบัติ.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 1(1), 77-91. 
 (ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561, หน้า 77-96)   
จารุนันท์  ขวัญแน่น. (2559). การศึกษาปัญหาการท าวิจัยและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 ก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3,  22 ธันวาคม 2559  (60-68). ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   (ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 หน้า 60-68) 
 
ภาระการสอน 
  1.  รายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  2.  รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.  รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน 
  4.  รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  5.  รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
  6.  รายวิชาการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 
 
 
 


