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: คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
: Doctor of Philosophy Program in Administration and
Development Strategy
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Administration and Development
Strategy)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Administration and Development Strategy)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2556
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
6.4ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1256/1
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักบริหารหน่วยงาน/องค์กร
2) นักยุทธศาสตร์
3) นักพัฒนา
4) นักวิจัย
5) นักวิชาการ
6) อาจารย์มหาวิทยาลัย
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

2

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

ลาดับ

3

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

4

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส

คุณวุฒิ
ปร.ด.
พบ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต์
การจัดการทั่วไป
ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์-เกษตร
พัฒนศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่
สาเร็จ
2546
2537
2532
2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2526
2524
2556
2545
2535
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก

2536
2526
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นมากขึ้น ทาให้เกิดการเชื่อมโยง
กัน กลายเป็นสภาพสังคมโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้การรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้น
ขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความ
เสี่ยงจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาว โดยกาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 –2579)มีเป้าหมายให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วง 5ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการนา
ยุทธศาสตร์ช าติมาเป็ น แนวคิดของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ซึ่งเน้นการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้า งความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สาหรับนามาใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
อันทาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและนาไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น จึงจาเป็น ต้องพัฒ นาศักยภาพของนักบริห าร นักยุทธศาสตร์ และนักพัฒ นา เพื่อตอบสนองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น สถาบันการศึกษาจึงจาเป็นต้องผลิตกาลังคนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้สังคมไทยและคนไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นคนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่อง
มาตรฐาน กฎระเบี ย บและสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลก รวมทั้ งมี ก ารผสมผสานวัฒ นธรรมที่
หลากหลายมาใช้ในการดาเนิ น ชี วิตอย่ างมีคุ ณ ค่า ในขณะเดี ยวกั นประเทศไทยมี การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่สังคมสูงวัย จานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ยังคงยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนายั่งยืน”และยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม มีจริยธรรมและคุณ ธรรม พั ฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล
การที่จะทาให้ประเทศพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและสถานการณ์ดังกล่าวได้นั้น จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นนักยุทธศาสตร์และนักพัฒนา เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค
และประเทศไปสู่เป้าหมาย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี และการพัฒนาประเทศ จึงมีการปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพในปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สืบเนื่องจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิ ศทางวิชาการ
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นนักบริหาร
และนั กพัฒ นามืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่ อพัฒ นาหน่ วยงานและท้ องถิ่น
รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มี
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลั กสู ตรปรัช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช ายุท ธศาสตร์การบริห ารและการพั ฒ นา หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2561 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมีการ
ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการในศาสตร์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ
14.4 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จะค านึ ง ถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นหลักสูตรพัฒนาและผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริห ารและการพัฒ นา ซึ่งพัฒ นาจากองค์ความรู้ อุดมการณ์ ทฤษฎี หลักการ
และการปฏิบัติ โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ด้วยการคิดเชิงระบบและวิทยาการการวิจัย
เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒ นาอันนาไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นการผลิตนักยุทธศาสตร์นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และ
นักวิชาการ ที่มีคุณธรรม สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นนักยุทธศาสตร์
นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลุ่มลึกด้านยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านศาสตร์การบริหารและการพัฒนา สาหรับนาไปเป็นนวัตกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

2. ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาให้มี

กลยุทธ์
- มีการติดตาม ประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนใน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
- เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
ประจาหลักสูตร ให้มีศักยภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

- อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีศักยภาพในงานที่
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
คุณภาพและทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ในงานที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา
- ปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่
กาหนดไว้
- ปัจจัยต่าง ๆ เอื้อต่อการจัด
การศึกษา

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา แบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.1
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
2) มีประสบการณ์ในการทางานหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานใน
เชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1, 2 และ3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขา และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 2.1
จานวนนักศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
14
14
-

2562
14
14
28
-

ปีการศึกษา
2563
14
14
14
42
14

2564
14
14
14
42
14

2565
14
14
14
42
14

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

2561
1,575,000
1,575,000
245,000

2562
3,150,000
3,150,000
245,000

ปีงบประมาณ
2563
3,150,000
3,150,000
245,000

2564
3,150,000
3,150,000
245,000

2565
3,150,000
3,150,000
245,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

2561
1,000,000
260,000
1,260,000

2562
2,000,000
520,000
2,520,000

ปีงบประมาณ
2563
2,000,000
520,000
2,520,000

2564
2,000,000
520,000
2,520,000

2.7 ระบบการศึกษาตามหลักสูตร
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ไม่มี

2565
2,000,000
520,000
2,520,000
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

60

หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
24
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเสริมทักษะ
ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
16 ก.ค. 62
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียด
และหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชัน้ ปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

(1.1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาและสาขาวิชา
(1.2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
(1.3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
(1.4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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แบบ 2.1 (เน้นการทาวิจัยและศึกษารายวิชา)
1) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
1.1 วิชาบังคับ
จานวน
1047101
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
1047253
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Research in Administration and Development Strategy
2537111
การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Strategic Thinking and Administration and Development Strategy
2537408
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Organization Management Innovation and Human Resource
Development
2537801
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Seminar on Administration and Development Strategy

2537101
2537203

2537301
2537401
2537601
2537701

2537201
2537702

24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

1.2 วิชาเลือก
จานวน
9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Knowledge Management for Sustainable Development in Organization,
Locality and Region
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหาร
3(3-0-6)
และนักพัฒนา
Change Management and Leadership of Administrators and
Development Workers
บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
3(3-0-6)
Context and Trend of Local and Regional Development
ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
3(3-0-6)
Philosophy and Ethics for Administrators and Development Workers
การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Administration
การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Independent Study on Administration and Development
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Economic and Social Development Strategies
การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

10
2537703

4007001
2537102
2537103
2537501

1047102
1047254
1047351

Independent Study on Construction and Development of Strategy
ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Issues and Trends in Administration and Development Strategy
กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
Scientific Concepts and Application in Administration
and Development
ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
Theory of Administration and Development Systems
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
Theory of Public and Private Administration
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการพัฒนา
Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development
กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
การวิจัยสถาบัน
Institutional Research
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
Qualitative Research for Development
การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
Strategy, Plan and Project Evaluation

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
1555102
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต1
3(3-0-6)
English for Doctoral Students I
1555103
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
English for Doctoral Students II
1555104
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
English for Doctoral Students III
3) หมวดวิทยานิพนธ์
2537902
วิทยานิพนธ์
Dissertation

36(0-0-108)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แบบ 2.1
รหัสวิชา
2537111
1047101
2537408

รหัสวิชา
1047253

รหัสวิชา
2537801
2537902

รหัสวิชา
2537902

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิชาเลือก 3
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(0-0-18)
12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
2537902

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
2537902

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
10(0-0-30)
10
หน่วยกิต
10(0-0-30)
10
หน่วยกิต
10(0-0-30)
10

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

2

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

3

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

4

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

5

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

6

รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

คุณวุฒิ
ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
พบ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต์
การจัดการทั่วไป
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์-เกษตร
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่
สาเร็จ
2534
2523
2519
2556
2545
2535
2546
2537
2532
2554
2526
2524
2555
2536
2526
2535
2523
2520
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1

ชือ่ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ

ลาดับ

16 ก.ค. 62
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ลาดับ
7

ชือ่ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

คุณวุฒิ
ค.ด.
ค.ม.
นศ.บ.
กศ.บ.

สาขาวิชา
การอุดมศึกษา
การสอนภาษาไทย
การประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่
สาเร็จ
2545
2526
2530
2521

3.2.2 อาจารย์ประจา
16 ก.ค. 62

2

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

3

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

4

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
พบ.ม.
ศศ.บ.

การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษา
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต์
การจัดการทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่
สาเร็จ
2534
2523
2519
2556
2545
2535
2546
2537
2532

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์-เกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2526
2524

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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1

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ

ลาดับ

6

รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

7

รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

8

รศ.ดร.ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์

9

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

10

ศ.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

11

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

ปร.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
นศ.บ.
กศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ศน.บ.
Ph.D.
M.S.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
M.S.
Ph.D.

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ
การอุดมศึกษา
การสอนภาษาไทย
การประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย
Philosophy
Philosophy
ภาษาอังกฤษ
Economics
Economics
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
Adult Education
Continuing Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
University of Mysore, India
University of Mysore, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
University of Georgia, U.S.A
Louisiana State University, U.S.A
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Hull, U.S.A.
University of New England, Australia

ปีที่
สาเร็จ
2555
2536
2526
2535
2523
2520
2545
2526
2530
2521
2530
2523
2520
2520
2518
2513
2515
2521
2528

Ph.D.
M.S.
กศ.บ

Geography
Geography
ภูมิศาสตร์

Pennsylvania State University, U.S.A
Penn State University, U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

2529
2521
2514

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

14

5

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ลาดับ

13

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

14

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

15

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

16

รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง

17

ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

คุณวุฒิ
กศ.ด.
วท.ม.
MB.A.
สบ.
สศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารงานบุคคล
สาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
การอุดมศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
การวางแผนและการพัฒนาชนบท
โสตทัศนศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนศึกษา เน้นด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัดการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่
สาเร็จ
2547
2536
2537
2528
2532
2551
2521
2517
2544
2525
2523
2539
2535
2527
2534
2524
2519
2533
2524
2518
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

ลาดับ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์รายละเอียดตามรายวิชา 2537901 และ 2537902 วิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาทาวิจัยในหัวข้อ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ
หรือท้องถิ่น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอการวิจัยและสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย
4) สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ตามที่ระบุในแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาทุกคน
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษา
3) จัดเตรียมแหล่งทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2) ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษารายงานโดยวาจาและเอกสาร
3) ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4) ประเมินผลงานวิจัยจากการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
- มีการสอดแทรกเรื่อง จริยธรรม คุณธรรมในวิชาชีพในรายวิชาต่างๆ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
ของนักบริหารและนักพัฒนามืออาชีพ
- มีการอบรมเรื่องบุคลิกภาพของนักบริหารและนักพัฒนามืออาชีพ
2. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- กาหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในองค์ความรู้นั้น ๆ
3. ด้านการวิจัย
- มีการเพิ่มพูนความรู้ให้กบั นักศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยนอกเหนือจาก
รายวิชาต่างๆ
- ในรายวิชาต่าง ๆ มีการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการวิจัย
มีทักษะในการทาวิจัย สามารถผลิตและใช้ผลการวิจัย
4. ด้านภาวะผู้นา
- ในรายวิชาต่าง ๆ มีการกาหนดให้มีการทางานเป็นทีม เพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้นากลุ่มในการทางานและรับผิดชอบในการ
ทางาน และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้มีโอกาสหมุนเวียนกันเป็นผู้นา
5. ด้านความสามารถเกี่ยวกับ
- ในรายวิชาต่างๆ มีการให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานรายบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายกลุ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
- มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
- ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และการนาเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทางานที่ซับซ้อน ภายใต้การเคารพสิทธิ ความเท่าเทียม และการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น
2. ด้านความรู้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในองค์ความรู้ด้านการวิจัย การ
วางแผนกลยุทธ์ และการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น ภายใต้สภาพความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทท้องถิ่น บริบทประเทศและบริบทโลก
3 ด้านทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และ
ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อการกาหนดปัญหาการวิจัย ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบการวิจัยได้
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยาและน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้งาน
บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ องค์กร ท้องถิ่น และประเทศชาติ
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5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากฐานข้อมูลที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนใน
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.2 ริเริ่มหรือชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุน
อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดลุ ยพินิจ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัตติ าม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน
และชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น
2 ด้านความรู้
2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา หรือวิชาชีพ
2.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
องค์ความรู้ในสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่
เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสาคัญได้อย่างมีวิจารณญาณ
และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ ๆ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

1.1 สอดแทรกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในระหว่างการเรียนการ
สอน
1.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

1.1 ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน
การตรงต่อเวลาในการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน
1.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และการ
อภิปรายกลุ่ม
1.3ให้นักศึกษาประเมินตนเองในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

2.1ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี อาทิ การสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ การสอนแบบศึกษา
ด้วยตนเอง การสอนแบบ Active
Learning เป็นต้น
2.2 เน้นกระบวนการเรียนการสอน
ผ่านการทาวิจัย ให้ศึกษาค้นคว้า และ
อภิปรายร่วมกัน
2.3 มอบหมายงาน ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ส่งเสริมการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ หรือการเข้าฟังการ
บรรยายพิเศษ

2.1 การสอบ การประเมินความรู้
2.2 ประเมินจากการรายงาน และ
การนาเสนอรายงานทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

3.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้ปัญหาและ
การวิจัยเป็นฐาน
3.2 การศึกษากรณีศึกษาและการ
อภิปรายกลุ่ม

3.1 การสอบ การประเมินความรู้
3.2 ประเมินจากการรายงาน และ
การนาเสนอรายงานทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ โดย บูรณาการ
แนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชา
3.3 สามารถออกแบบการวิจัยและ
ดาเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่
ซับซ้อน หรือปรับปรุงแนวปฏิบตั ิใน
วิชาชีพ
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการและ
วิชาชีพ
4.2 สามารถวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้ในระดับสูงทั้งในด้าน
ทฤษฎีและการวิจัย
5.2 สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา
ที่สาคัญและซับซ้อน
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ

กลยุทธ์การสอน
3.3 การมอบหมายงานและนาเสนอ
รายงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

4.1 มอบหมายงานรายบุคคลหรืองาน
กลุ่ม
4.2 จัดให้มีการทากิจกรรมกลุ่มทั้งใน
และนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

4.1 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในและนอกชัน้ เรียน
4.2 ประเมินจากการรายงาน การ
นาเสนอรายงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.3 สังเกตจากการอภิปรายในชัน้
เรียน
4.4 ให้นักศึกษาประเมินตนเอง

5.1 มอบหมายงานที่เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มอบหมายให้มีการนาเสนอ
รายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

5.1 ประเมินจากการทางานตามที่
ได้รับมอบหมาย
5.2 ประเมินจากการสื่อสารจากการ
นาเสนอผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1.1
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหารและนักพัฒนา
บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
การบริหารนโยบายสาธารณะ
การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

1.2

1.3

1.4



2.1

2.3

3.1
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3.2

3.3

4.1
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4.3




































































ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3









ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1047101
1047253
2537111
2537408
2537801
2537101
2537203
2537301
2537401
2537601
2537701
2537201
2537702
2537703

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนา
การวิจัยสถาบัน
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

1.2

1.3

1.4

2.1




2.2

2.3























4.2







4.1








3.3







3.2









3.1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ









































































































4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3















































































21

1047102
1047254
1047351
1555102
1555103
1555104
1537911
1537912
2537901
2537902

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1.1

4007001
2537102
2537103
2537501

ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
(Curriculum Mapping) โดยมีการประเมินนักศึกษาระหว่างศึกษา และหลังสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แบบ 2.1
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4. เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณ ภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้อ 30 นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ในหลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
อนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกินหนึ่งปี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงปรัชญา วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร คู่มือนักศึกษา คู่มือการทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา
และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.4 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมเรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
2.1.2 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล
โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการอบรม
2.1.3 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1.4 การสนับสนุนให้อาจารย์ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนให้ทาการวิจัย

24

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การกากับมาตรฐาน
มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนการควบคุมและกากับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน 11 ข้อ ได้แก่
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
1.5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
1.6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
1.7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี)
2 บัณฑิต
2.1 บั ณ ฑิตมีคุณ ภาพและคุณ ลั กษณะเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุ มมาตรฐานผลการเรีย นรู้ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 บัณฑิตมีงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.3 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
3 นักศึกษา
3.1 มีกระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือก และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของหลักสูตร
3.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) แจกให้กับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร อาจารย์ป ระจาหลั กสูตร อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีการเผยแพร่คู่มือนักศึกษาในรูปไฟล์ดิจิตอล ในเว็ปไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้
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3.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีกระบวนการรับ คัดเลื อกและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ให้ มีคุณ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการบริหารงาน
บุ คคลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.2551, ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2555, ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2559 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก พ.ศ.2551
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการพิจ ารณาอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พิเศษที่ เป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ จากภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน มาทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องคานึงถึงความเพียงพอของงบประมาณใน
สาขาวิชา
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒ นาและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับประเทศ ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับสาขาวิชา
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีคุณ วุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับรายวิ ชาที่สอน มาทา
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องคานึงถึงความ
เพียงพอของงบประมาณในสาขาวิชา โดยมีการกากับติดตามและตรวจสอบแผนการเรียนรู้ตาม
มคอ.3 และมคอ.4
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือกมีความที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่มุ่งสร้างนักบริหาร
และนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และบริบทองค์กร ท้องถิ่นและประเทศ
โดยมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ของสาขาวิชาโดยการมี ส่วนร่วมของอาจารย์ โดยจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
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อิส ระ เพื่ อประเมิน และทบทวนหลักสู ตรให้ ทัน สมัย อย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง เพื่ อประเมินเนื้อหา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรียน เพื่อปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรให้มี
คุณภาพเป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 มีกระบวนการกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่
ปรึกษา จากคณะกรรมการประจาสาขา โดยพิจารณาความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตร มีคุณภาพและสอสดคล้องกับความก้าวหน้าตามศาสตร์ข องสาขาวิชา จากนั้น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.2.2 มีกระบวนการกากับมาตรฐานและคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในการสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2558
2) มีกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ในการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.2.3 มีกระบวนการติดตามและส่งเสริมความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิส ระของอาจารย์ ที่ ป รึ กษาและคณะกรรมการประจ าสาขา เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ และให้ ค าแนะน าแก่
นักศึกษาในการตีพิมพ์ผลงานและการเผยแพร่ผลงานเพื่อขอสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดปฎิทินการ
ให้คาแนะนาปรึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินผลนักศึกษาเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน และการปรับปรุงผลการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 การประเมิ น วิท ยานิ พ นธ์แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ การท าวิท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ านการพิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการสอบจาก
คณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาประจาสาขา และคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ดาเนิ น การจัดสอบตามกาหนดเวลาที่กาหนด โดยคณะกรรมการสอบเป็นผู้พิจารณาคุณ ภาพของ
รายงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และการสอบป้องกันของนักศึกษาและร่วมกัน
พิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

27
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีร ะบบและกลไกการพั ฒ นาสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ท างด้ านกายภาพให้ มีค วามทั น สมั ย
เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน ห้องสมุดและฐานข้อมูลในการค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อง โดยการสารวจและประเมินความเพียงพอ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ และนาเสนอรายชื่อหนังสือ
ตารา ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อื่น ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสาขาวิชาต่อไป
6.1 การบริหารงบประมาณ
จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ โดยการเบิกจ่ายเงิน
ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 มีระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายรองรับระบบการเรียน
6.2.2 สานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศ สาหรับ
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ดังนี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อเรื่อง
จานวนเล่ม ชื่อเรื่อง จานวนเล่ม
หนังสือ
17,695
36,538
644
1,288
วารสาร
27
27
7
7
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
61
82
2
2
6.2.3 ห้องสมุดของสาหรับสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อเรื่อง
จานวนเล่ม
ชื่อเรื่อง จานวนเล่ม
หนังสือ
700
1,425
106
218
6.3.4 จัดให้มีบริการฐานข้อมูลต่าง ๆ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ และสรุ ป ผลความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ รายชื่ อ หนั ง สื อ ต ารา ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
พิจารณาจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมในทุกปีการศึกษา
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6.3.2 การจั ดประชุม หารือร่ว มกับอาจารย์ผู้ ส อน อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ดาเนิ นการสารวจและประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรี ย นการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร อาจารย์ผู้ ค วบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ และ
นักศึกษาในหลักสูตร และนาผลการประเมินเพื่อความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร
สนั บ สนุ น ต่อบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ตลอดจนเสนอรายชื่ อหนั งสื อ ต ารา ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฯ ในการดาเนินการสั่งซื้อใน
ทุกปีการศึกษา เพื่อทรัพยากรการเรีย นการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
3) การประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินการสอนในทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
2) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การมอบหมายงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยดุษฎีบัณฑิตและนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของ
แผนการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก
การประเมินโดยการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
1) การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
2) การประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1) การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทาวิจัยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และวิเคราะห์ผลการดาเนินการของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร ระดม
ความคิดเห็นวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยการ
รวบรวมข้อมูลประสิทธิผลของการสอน รายงานผลและประเมินการสอน สิ่งอานวยความสะดวก
รายงานผลการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี
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รหัสวิชา
1047101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology
มโนทัศน์ เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยและ
พัฒนา และการวิจัยเชิงนโยบาย การพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยขั้นสูง การใช้สถิติขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Concepts on advanced research methodology, quantitative research,
qualitative research, mixed method research, experimental research, future research,
correlation research, research and development, and policy research, conceptual
framework development and implementation by advanced research methodology,
advanced statistics for multivariate data analysis, analysis by application program,
and analysis and synthesis of advanced research methodology.
1047253

การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Research in Administration and Development Strategy
การวิเคราะห์ปั ญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒ นา ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฉบับที่ 12 การพัฒนารูปแบบการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒ นาแนวใหม่ หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดในการพิจารณาเลื อกแบบการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา การพัฒนาโครงการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา การนา
ผลวิจัยมากาหนดโครงการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารงาน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย
Problem analysis on administration and development strategy
responding to the Strategy and the Twelfth National Economic and Social
Development Plan, development of new research models in administration and
development strategy, criteria and limitation in administration and development
strategy design, developing research projects in administration and development,
application of research in designating the development projects and administration
development, and constructing a new body of knowledge in administration strategy
and research process development.
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2537111

การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Strategic Thinking and Administration and Development Strategy
การวิเคราะห์ รูปแบบ หลักการและกระบวนการคิด เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ใน
บริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการยุทธศาสตร์การ
บริห ารและการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ อย่ างยั่ งยืน โดยตระหนั ก ถึงความสมดุ ล ทั้ งด้ านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและด้านกายภาพเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
Model, principle and thinking process analysis, strategic techniques in
the context of local, national and international wisdom in order to designate the
strategy, administration and development strategy moving toward sustainable
excellence focusing on balancing political, economic, social, technological and
physical factors moving toward wealth and sustainability.
2537408

นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Organization Management Innovation and Human
Resource Development
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการองค์การและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของผู้ บ ริห ารในการสร้ างสรรค์น วัตกรรมองค์การ กลยุทธ์และแนวทางปฏิ บัติ ที่ดี (best
practice) เพื่ อ การบริ ห ารองค์ก ารและการบริห ารจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการองค์การต่าง ๆ โดยศึกษาจาก
กรณี ตัวอย่างทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภ าค
ประเทศ และนานาชาติ
Concepts, theories, principles and techniques of organization
management innovation and human resource development, implementing the
innovation in organization management and human resource development, role of
administrators in creating organizational innovation, strategy and best practice in
sustainably efficient and effective human resource management as well as the
problem and trends in organizational management by examining case studies from
both successful private and government sectors in local, regional, national and
international levels.
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2537801

สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(2-2-5)
Seminar on Administration and Development Strategy
การกาหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่มี
ผลต่อการพัฒ นาประเทศ การวิเคราะห์ เชิงลึกและนาเสนอบทความและ/หรื อเอกสารประมวล
ความคิดที่ได้จากการศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิพากษ์ในการปฏิบัติการสัมมนา
Determination of problems related to administration and development strategies
affecting national development, in-depth analysis and article or document
presentation from studies leading to critical comments and seminar management.
2537101

การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Knowledge Management for Sustainable Development in Organization,
Locality and Region
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การความรู้ และการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ตามศาสตร์
พระราชาศึกษากรณีตัวอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือการจัดการความรู้ในองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท้องถิ่น และภูมิภาค วิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์การและชุมชน
ที่มียุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ อันนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์การและ
ชุมชน การนาเสนอยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์การและชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ภูมิภาค
Principles, concepts, theories in knowledge management, the King’s
Philosophy for sustainable development, case studies of learning organizations or
knowledge management in organizations or other agencies, localities and regions.
Analysis of knowledge management and learning process in organizations and
communities with successful administration and development strategies leading to
the sustainable organization and community, presentations of knowledge
management strategy of organizations and communities for the development of
locality and region.
2537203

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหารและนักพัฒนา 3(3-0-6)
Change Management and Leadership of Administrators and
Development Workers
หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริห ารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ และองค์การ
สมัยใหม่ ทักษะการบริหารการเปลี่ย นแปลง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร การบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขององค์การและท้องถิ่น การนาเสนอยุทธศาสตร์
การบริห ารจัดการองค์การและชุมชนเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน ที่ส อดคล้ องกับ บริบทที่เปลี่ ยนแปลง
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักบริหารและ
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นั กพั ฒ นา รู ป แบบและเทคนิ คการสร้างและการพั ฒ นาภาวะผู้ น าในการบริห ารงานการพั ฒ นา
องค์การ ชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้ น การศึกษากรณี ตัวอย่างนักบริห าร และนักพัฒ นาที่ประสบ
ความสาเร็จ
Principles, concepts and theories of new dimensions of change
management and modern organization, change management skills, adjustments of
administrative culture, results based management, participatory development of
every part of the organization and locality, presentation of organization and
community administration strategy relevant to a changing context, analysis of
concept, theory, and leadership building processes of the administrator and
development worker, models and techniques of leadership building and developing
in administration leaders by emphasizing case studies of successful administrators
and development workers.
2537301

บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
3(3-0-6)
Context and Trend of Local and Regional Development
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการพัฒนาที่เผชิญอยู่ รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อยอดภูมิปั ญญา ความคิดสร้างสรรค์และพัฒ นานวัตกรรมท้องถิ่นและ
ภูมิภาคเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนดุลยภาพของการพัฒนาในทุกมิติ
Principles, theories and concepts on development in accordance with
the Sufficiency Economy Philosophy, analysis of current state, and development
problems, future development trends in accordance with the national strategy,
wisdom continuation, creativity and local as well as regional innovations
development using for factors driving for equilibrium of development in all
dimensions.
2537401

ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
3(3-0-6)
Philosophy and Ethics for Administrators and Development Workers
วิธีคิดเชิงปรัชญาและปัญหาต่าง ๆ ในเชิงปรัชญาและจริยธรรม และการประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะปรัชญาและจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารและการพัฒนาในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
และการสร้างปรัชญาการบริหารและการพัฒนาของตนเองที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การบริหารและการพัฒนางาน
Philosophical thinking and various problems in philosophy and ethics
and application of specific philosophies and ethics that affect administration and
development in a changing context; analysis of issues on virtue, ethics and
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professional etiquette for administrators and development workers and philosophy
building in administration and self-development which will lead to the effectiveness
of administration and development.
2537601

การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Administration
แนวคิด ทฤษฎี แ ละหลั ก การเกี่ย วกับ นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ นับแต่การก่อรูปนโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ และ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของผู้นา ประชาสังคม
และสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์และ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
Concepts, theories and principles of public policy, public policy
process starting from policy formation; policy advocacy and policy evaluation
relevant to the nation’s context and other factors including politics, economy, social
and culture, and technology; analysis of the leader’s role, community and social
institutions that influence public policy process including education; analyze and
present correct, appropriate and effective public policies.
2537701

การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Independent Study on Administration and Development
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรือสาระที่ผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาตนเองหน่วยงาน องค์การหรือท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วย
ตนเอง
Studies in content of interest to students on administration and
development affecting self-development, working units, organizations or localities,
development of capabilities of specific learning.
2537201

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
Economic and Social Development Strategies
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้น
ประชาธิป ไตยเชิงเศรษฐกิจและสั งคมการจัดทาแผน ขับเคลื่ อน และการติดตามประเมินผล เน้น
กระบวนการมีส่ วนร่วมเป็น กลไกประชารัฐ ที่รวมพลังตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญ หาได้
สอดคล้องกับภูมิสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สร้างความเป็นธรรม
ซึ่งทาให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนา
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Concepts on economic and social development strategies, focusing on
economic and social democracy, strategic planning, advocacy and evaluation
focusing on participation process responding to social needs and problem solving in
accordance with social geography at local, national, regional and global levels,
fairness providing for development balance.
2537702

การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
3(3-0-6)
Independent Study on Construction and Development of Strategy
การศึกษาค้น คว้าในเนื้อหาหรือสาระที่สนใจเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
องค์การหรือท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง
The study of interesting content to develop the strategies of working
units, organizations and localities, development of special learning abilities on an
individual basis.
2537703

ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Issues and Trends in Administration and Development Strategy
ความเปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นา การปรั บ ปรุ ง ความเคลื่ อ นไหว แนวโน้ ม และ
ความคิดใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
The changes, development, adjustment, dynamics, trends and current
ideas related to the development of administrative and development strategies.
4007001

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
Scientific Concepts and Application in Administration and

Development
ปรั ช ญาและแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น ทั้ ง การจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และการใช้เทคโนโลยีต่ าง ๆ โดยมุ่งเน้น สารัต ถะและความ
เชื่อมโยงกับการบริหารและการพัฒนา และนาไปสู่การสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาองค์การ ท้องถิ่น และประเทศ
The philosophy and scientific concepts and current technology,
natural resource and environmental management, various technologies focusing on
the essence and linkage of administration and development leading to the synthesis
of administrative strategy and development of organization, locality and the country.
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2537102

ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
3(3-0-6)
Theory of Administration and Development Systems
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการบริ ห ารและการพั ฒ นา โดยวิ เคราะห์ เชิ ง ระบบและประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เพื่อการพัฒนาองค์การและประเทศ
Concepts and theories of administration and development, systematic
analysis and application on administrative strategy and development to develop the
organization and the country.
2537103

ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Theory of Public and Private Administration
การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริห ารภาครัฐและภาคเอกชนเน้น
สาระสาคัญของแต่ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
Analysis in concepts, principles and theories of public and private
administration focusing on essences of each theory and connections of other
theories for building administration and development strategy, studying best
practices of public and private sectors.
2537501

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนา
Behavioral Science and Social Science Theories and Application in
Administration and Development
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นสาระสาคัญของแต่
ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา วิเคราะห์วิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Analysis of behavioral and social science theories emphasizing each
theory and linkage with other theories to design administrative and development
strategy, analysis of research on administrative strategy and development.
1047102

การวิจัยสถาบัน
3(3-0-6)
Institutional Research
บทบาทของการวิจัยสถาบันในการพัฒนาองค์การ ลักษณะเฉพาะและขั้นตอนการ
วิจัยสถาบัน การพัฒนากรอบแนวคิดหรือประเด็นในการวิจัยสถาบัน ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัย
สถาบัน ฝึกปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
The role of institutional research in organizational development,
specific characteristics and institutional research procedure, conceptual framework
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development or institutional research issues, problems and difficulties of institutional
research, practice of institutional research.
1047254

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Qualitative Research for Development
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพ การใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา การฝึกปฏิบัติภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative research process, qualitative research techniques, usage of
qualitative research for development, field study in qualitative research.
1047351

การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ
3(3-0-6)
Strategy, Plan and Project Evaluation
แนวคิด และรูป แบบการประเมินร่วมสมัย การประเมินความต้องการจาเป็นและ
ความเป็ น ไปได้ การประเมิน ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการด้านการบริห ารและการพัฒ นา การ
วางแผนและออกแบบการประเมิน การพั ฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการเขียนรายงานการประเมิน การกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน
Contemporary concepts and models of evaluation, needs and
feasibility assessment, evaluation of strategy, plan, and project on administration and
development, planning and evaluation design, instrument development and data
collection, data analysis and evaluation report writing, monitoring, operational follow
up, application of evaluation in organization development and working units.
1555102

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
English for Doctoral Students I
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร การอ่านบทความ
Review of practical English structure; practice of speaking and
communication skills; reading of articles.
1555103

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
English for Doctoral Students II
พัฒนาทักษะการอภิปราย การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เทคนิคการอ่าน
การเขียนเชิงสรุป การเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
Practice in group discussion skill development, reading techniques,
summary writing, and essay writing with different topics.
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1555104

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
English for Doctoral Students III
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ รายงานการวิจั ย
ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ
Analytical and critical reading; writing of articles, abstracts, research
reports; academic presentation skills.
2537911

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1
3(1-4-4)
Seminar on Doctoral Dissertation I
สัมมนาการสังเคราะห์ง านวิจัย การพัฒ นาปัญหาวิจัยเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นหาและการประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบรรยายผลการจัดกระทาข้อมูล การเขียนผลการวิจัย
และอภิปรายผลการวิจัย หลักการเขียนบทความทางการวิจัยและทางวิชาการ
Seminar on research synthesizing, development of research problems
for dissertation, searching and evaluating related literature, finding discussion on data
analysis, research report writing and research finding discussion, principles in research
article and academic writing.
2537912

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2
3(1-4-4)
Seminar on Doctoral Dissertation II
สั ม มนาและวิเคราะห์ ก ารก าหนดกรอบแนวคิ ดเชิ งทฤษฎี แ ละพั ฒ นาเป็ น กรอบ
แนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
Seminar and analysis on theoretical conceptual framework designation
and development of research framework, related literature review, writing
dissertation proposal.
2537902

วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
36(0-0-108)
Dissertation
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่สามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ หรือท้องถิ่น
Conducting research on topics related to administration and
development strategy enabling to apply research findings in working unit,
organization or locality.
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ภาคผนวก ข
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 057/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
..................................... ........................
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ดังนี้
1. รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
กรรมการ
3. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
กรรมการ
4. รศ.ดร.ระมัด โชชัย
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
กรรมการ
6. ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์
กรรมการ
7. ดร.จันทร เพชรบูรณ์
กรรมการ
8. ดร.เร่งรัด สุทธิ์สน
กรรมการ
9. ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง
กรรมการ
10. ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์
กรรมการ
11. รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
14. ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 087/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
.............................................................
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
2. รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง
3. รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
4. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
5. ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
6. ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน
ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
7. ดร.รมย์ พะโยม
8. ผอ.สมวุฒิ ศรีอาไพ
สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นกรอบ
ในการด าเนิ น การจั ด การวิ จั ย และจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามประก าศ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่าด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
สอดคล้องกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘(๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรว่ าด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บัณฑิตศึกษา หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งใน
รูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอื่น
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจา หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่ม
บั งคั บ ใช้ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับ สาขาวิช าของหลั กสู ต รที่ เปิ ด สอน ซึ่งมี ห น้ าที่ ส อนและค้น คว้าวิจัยในสาขาวิช าดังกล่ าว ทั้งนี้
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สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์
ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี
ภาระหน้าที่ ในการบริหารและพัฒ นาหลั กสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
อาจารย์พิเศษ หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาให้ใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว และให้ทาเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ในด้านการพัฒ นาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะขอ
อนุมัติหลักสูตร และการจัดการศึกษาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้
ข้อ ๖ กาหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณ สมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ การประเมิน ผลการศึ กษา ให้ เป็น ไปตามระเบี ยบข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ อัต ราค่ าลงทะเบี ย นการศึ กษา ค่าบ ารุง และค่ าธรรมเนี ยมต่างๆ ตลอดจนการ
กาหนดอัตราและการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
การบริหารจัดการ
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑)
อธิการบดี
ประธาน
(๒)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
(๓)
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
รองประธาน
(๔)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจานวนไม่เกิน ๔ คน กรรมการ
(๕)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
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(๖)
คณบดีในคณะที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(๗)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(๘)
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(๙)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
(๑๐) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
กรรมการ
(๑๑) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
(๑๒) หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ก ากั บ ดู แ ลและส่ งเสริ ม การสอนและการบริ ห ารจั ด การบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปิดสอนและการยุบเลิกสาขาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและทาหน้าที่นาเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาวิชาการเห็นชอบแล้วต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๔) กากับดูแลและให้ความเห็นชอบและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่เรี ยน อาจารย์ ผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิส ระ และอาจารย์ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
(๕) อนุมัติผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาต่อมหาวิทยาลัยฯ
(๗) พิจารณาทาความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และการจั ด การลงทะเบี ย นเรี ย นร่ ว มภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๘) ดาเนินการอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จาเป็นหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยมีจานวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามี
หน้าที่ ดังนี้
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(๑) จัดทาและเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปิดสอนในสาขาตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง
(๒) ดาเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓) เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
(๔) จั ดทาแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒ นาอาจารย์และนักศึกษาประจา
สาขา
(๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานั้น
(๖) ติดตามประเมินผล รายงานผล การใช้หลักสูตรรวมทั้งจัดทารายงานประจาปี
ผลการดาเนินงานของสาขา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษาโดยมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(๒) ประสานความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในท้องถิ่น
(๓) กากับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การ ระบบสารสนเทศ ระบบบริ ก ารและสิ่ ง
สนับสนุน
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในระดับชาติและ
นานาชาติ
(๖) ดาเนิ น การอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาตาม
ความจาเป็น หรือตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร หรืออธิการบดีมอบหมาย
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หมวดที่ ๓
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษามีสภาพเป็นนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
ได้ชาระค่าลงทะเบียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วมีความประสงค์จะเพิ่มหรือถอนรายวิ ชาเรียน
ให้ ทาได้ โดยทาคาร้องพร้อมความเห็ นของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลั ยเพื่ อพิ จารณา
อนุญาต การขอถอนรายวิชาตามวรรคต้นให้ดาเนินการก่อนวันกาหนดสอบปลายภาคของภาคเรียน
นั้ น ไม่ น้ อ ยกว่า ๑๕ วั น มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ คื น ค่ าลงทะเบี ย นเรีย นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ข อถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
มหาวิ ท ยาลั ย จะคื น เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นรายวิ ช านั้ น ให้ เต็ ม จ านวนแนวปฏิ บั ติ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ลงทะเบียนเรียนการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาและ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ ให้ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมี อ าจารย์ ป ระจ าของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ที่ทา
หน้ าที่ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าทางด้ า นวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารศึ ก ษา การจั ด แผนการเรี ย น การ
ลงทะเบียน ด้านการดารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
และด้านอื่นๆ ทั่วๆ ไปได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๑๙ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ได้ รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาหรับหลักสูตรนั้นแล้ว
(๒) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว
(๓) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการประเมิน ผลการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา
(๔) มหาวิ ท ยาลั ย สั่ งให้ พ้ น สภาพนั ก ศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุ ป ระพฤติ ต นเสื่ อ มเสี ย ไม่
เหมาะสม หรือกระทาความผิดร้ายแรงอื่นๆ
(๕) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่สาเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๒๐ นั กศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจทาคาร้องเสนอต่อมหาวิทยาลั ย
แสดงเหตุผลและความจาเป็นเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นการ
ชั่วคราว ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้นักศึ กษาลาพักการศึกษา
ชั่วคราวได้ครั้งละ หนึ่งภาคเรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาได้รับยกเว้นไม่
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ต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา แต่ต้องชาระค่าบารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด การขออนุ ญาตพักการศึกษาที่จะได้รับสิทธิ์
ตามข้อบังคับนี้ จะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน
ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกั บนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไม่นับ
หน่วยกิตตามคาแนะนาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได้
หมวดที่ ๔
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ
ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ลงทะเบี ยนเรียน ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สาหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ ๑ หรือแบบ
๒ สาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็ นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษานาหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
จากสาขาอื่น ของมหาวิท ยาลั ยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มหาวิทยาลั ยรับ รอง มาเทียบโอนหรือ
ยกเว้นการเรียน บางรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ได้ โดยให้เป็น ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสองภาค
เรียน หรือได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วสิบสองหน่วยกิตขึ้นไป มี
สิทธิ์เสนอชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๕ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๒๕.๑ ปริญญาโท
๒๕.๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๕.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๒๕.๑.๓ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์แ ละการค้ น คว้าอิ ส ระ แบ่ งออกเป็ น ๒
ประเภท คือ
๑) อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก และการค้น คว้าอิ ส ระ ต้องเป็ น อาจารย์
ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุณ วุฒิ และผลงานทางวิ ช าการ ตามที่ กาหนด
ข้างต้น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้องเป็น ผู้ มีค วามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สู ง เป็ น ที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๑.๔ อาจารย์ ผู้ส อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม โดยอาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณี ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ต้ องมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ยบเท่ า และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ หรือ การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๑.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มี คุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิช าการที่ ได้รับการเผยแพร่ต ามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒๕.๒ ปริญญาเอก
๒๕.๒.๑ อาจารย์ประจาหลั กสูตร มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๕.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๒๕.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้ องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕
เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๒.๔ อาจารย์ ผู้ส อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่า ๕ คน ทั้ งนี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณี ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ต้ องมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ยบเท่ า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๒.๕ อาจารย์ ผู้ ส อน ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจาหรืออาจารย์พิ เศษ ที่ มีคุณ วุฒิ
ปริญ ญาเอกหรือ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้น ต่ าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุ ค คลด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ร ายวิช าที่ ส อนไม่ ใช่วิช าในสาขาวิช าของหลั กสู ต ร อนุโลมให้ อ าจารย์ที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่ เป็น
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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ข้อ ๒๖ การควบคุมวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาที่เปิดสอนคัดเลือกอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการกาหนดชื่อเรื่อง เค้าโครง และ
ขั้ น ตอนการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ ทั้ ง นี้ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
(๒) ให้ มี ค ณ ะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระที่
มหาวิทยาลั ย แต่งตั้ง ประกอบด้ วยประธานกรรมการการสอบวิท ยานิพ นธ์และการค้ นคว้าอิส ระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระตามข้อ (๑) กับอาจารย์ประจาวิชาจานวนหนึ่งคน
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอ ในการนี้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอให้มีผู้ทรงคุ ณวุฒิจากภายนอกไม่เกินสองคนร่วมเป็น
กรรมการ โดยมี คุณ วุฒิ ต ามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องทดสอบให้ผ่านมาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล หากไม่ผ่าน
การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบผ่าน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๘ ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ยื่นคาร้อง
เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาภายในกาหนด ๓๐
วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๒๙ เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๒๙.๑ หลักสูตรปริญญาโท
๒๙.๑.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
๒๙.๑.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ คะแนนหรือ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อ ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๒๙.๑.๓ แผน ข ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่ก าหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้อ งได้ ระดั บ
คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ คะแนนหรือเที ยบเท่ า และสอบผ่ านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อ
ที่ป ระชุมวิช าการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๒๙.๒ ปริญญาเอก
๒๙.๒.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒๙.๒.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่ กาหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ คะแนนหรือ เที ย บเท่ า สอบผ่ า นการสอบวั ด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ใน
หลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกิน
หนึ่งปี
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ข้อ ๓๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
........................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หมายความว่า งานทะเบียนและประมวลผล สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย หมายความว่า ค่าระดับคะแนนที่คานวณได้จากการนาผลรวม
ของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนดกับค่า
ระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผลการเรียนสาหรับรายวิชานั้นๆ เป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตของรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็นค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน หรือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้มีการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต สาหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย เว้นแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ร่วมฟังโดยไม่คิดค่าคะแนน
หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก การลงทะเบียนแล้ว
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ข้อ ๖ การประเมิน ผลการศึกษารายวิช าตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
กาหนดดังต่อไปนี้
๖.๑. การประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๖.๑.๑ การแบ่งค่าระดับคะแนนให้แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

๖.๑.๒ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C
๖.๑.๓ นักศึกษาที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ
๖.๑.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
๖.๑.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ้าตามกรณีในข้อ ๖.๑.๓
ให้นาหน่วยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาคานวณค่าเฉลี่ย และเพื่อการจบการศึกษาตาม
หลักสูตร
๖.๒ การประเมินโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ใช้สาหรับประเมินผลความ
สัมฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ กาหนดดังนี้
สัญลักษณ์
PD
P
F

ผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

คาอธิบายความหมาย
PD ( Pass with Distinction )
P ( Pass )
F ( Fail )
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๖.๒.๒ การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การประเมิ น โครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้ง
ฉบับกาหนดดังนี้
ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ผ่าน (ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน)
ไม่ผ่าน(รณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนใช้ในก)
ไม่ผ่าน

ความหมาย
Excellent
Good
Pass
Satisfactory
Unsatisfactory
Fail

ข้อ ๗ สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้
สัญลักษณ์
Au
W

คาเต็ม
Audit
Withdrawn

ความหมาย
ลงทะเบียนร่วมฟัง ไม่นับหน่วยกิต
ได้รับอนุมัติให้ถอนการลงทะเบียนแล้ว

ข้อ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีที่นักศึกษายัง
ทางานไม่เสร็จหรือผลงานยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควร
ให้รอการประเมินผลไว้ก่อน ให้ใช้สัญลักษณ์ “I” แทนค่าระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินอีกครั้งภายในภาคเรียนถัดไปเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็นค่าระดับคะแนน หากพ้น
กาหนดดังกล่าวแล้วถือว่าผลการประเมินวิชานั้นมีค่าระดับ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่
หลักสูตรกาหนด ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๙.๑ ให้ทาการทดสอบวัดความรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
๙.๒ ให้ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๙.๓ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏว่าวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
นั้ น อยู่ ในสาขาวิช า หรือเป็ น วิช าเอกที่ นักศึ กษาเข้าศึ กษา หรื อมีเอกสารรับ รองจากสถาบั นหรือ
หน่วยงาน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองว่าผ่านการสอบได้ในวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริมนั้น
ข้อ ๑๐ การจัดสอบเพื่อการประเมินผลการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ การสอบรายวิ ช า เป็ น การสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นทุ ก ราย วิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิก โดย
ถูกต้องตามระเบียบ
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ให้ อาจารย์ ป ระจ าวิช าดาเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อ พิจารณาอนุมัติและให้
สานักงาน บัณฑิตศึกษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดาเนินการต่อไป
๑๐.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination ) ส าหรั บ
นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการ
สอบข้อเขียน และอาจมีการสอบปากเปล่าด้วยก็ได้ ส่วนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการ
สอบเพื่อประเมินว่านักศึกษา มีพื้นฐานความรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบปี
การศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒
ภาคเรีย น และเรี ย นรายวิช า (Course Work) ครบตามที่ ห ลั ก สู ต รกาหนด ส าหรับ นั ก ศึก ษาตาม
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย
ให้ ป ระธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบต่ อ มหาวิท ยาลั ย
จัดทาประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
๑๐.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้และความ
เข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๐.๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
ด้วย อย่างน้อย ๑ คน
๑๐.๓.๒ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือมติกรรมการ
จานวนสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดสาหรับปริญญามหาบัณฑิต และสี่ในห้าสาหรับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต
๑๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า เพื่อประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนที่จะให้มีสิทธิ์เสนอการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ
จะต้องเรียนรายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวในภาค
เรียนถัดไปได้อีก ๒ ครั้ง
ข้อ ๑๑ การสอบวิท ยานิ พ นธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณ สมบัติตามที่
กาหนดในข้อ ๑๐ ให้ดาเนินการโดยมีคณะกรรมการสอบวัดเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชานั้นๆ
ข้ อ ๑๒ นั ก ศึ ก ษาที่ ท าการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ แล้วผลการประเมินมีค่าต่ากว่าระดับ P จะขอสอบซ้าใหม่ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ส่วนการสอบ
ภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูลให้สอบได้ไม่
จากัดจานวนครั้ง
ข้อ ๑๓ การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท
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พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาโท
๑๓.๑.๑ สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๓.๑.๒ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
๑๓.๑.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้ น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ
นานาชาติ ที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๑๓.๑.๔ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อ
ที่ป ระชุมวิช าการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาเอก
๑๓.๒.๑ สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
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๑๓.๒.๒ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ น ผู้มีสิ ทธิขอท าวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิพ นธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๓.๒.๓ แบบ ๒ ศึกษารายวิช าครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดั บชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ใน
หลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกิน
หนึ่งปี
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณี ที่เกิดปัญหาขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2556
1. ปรัชญา
ความเจริญที่ยั่งยืน ความสามารถในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภูมิภาคและประเทศ จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่ดีที่พัฒนาจากองค์ความรู้โดยบูรณา
การจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลด้วยการคิดเชิงระบบ รวมทั้ง
บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ และการวิจัยเข้าด้วยกัน

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2561

สาระการปรับปรุง
ปรับใหม่

1. ปรัชญา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นหลักสูตรพัฒนาและผลิตดุษฎี
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒ นา ซึ่งพัฒ นาจากองค์ความรู้ อุดมการณ์ ทฤษฎี หลักการ และการ
ปฏิบัติ โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลด้วยการคิดเชิงระบบ
และวิทยาการการวิจัย เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
อันนาไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เพิ่มหัวข้อความสาคัญของ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นการผลิตนักยุทธศาสตร์นัก
หลักสูตร
บริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีคุณธรรม สามารถสร้าง
นวัตกรรมการบริหารและการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรับใหม่
เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
(1) มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและ
เป็นนักบริหาร นักยุทธศาสตร์ นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสยั ทัศน์ มี
การพัฒนา เป็นนักยุทธศาสตร์ นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ
คุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถในการวิจยั ขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ การ
(2) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่าง
บริหาร และการพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ท้องถิ่น ชุมชน
ลุ่มลึกด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการ
ภูมิภาค และประเทศ
พัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
สาหรับนาไปเป็นนวัตกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่
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สาระการปรับปรุง

เป้าประสงค์
3. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
24
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิตสาหรับนักศึกษาที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติตาม
หลักสูตรที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวม
60
หน่วยกิต
4. รายวิชาในแต่ละหมวด(หลักสูตร แบบ 1.1)
2537911 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
1(1-4-4)
2537912 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
3(1-4-4)
4. รายวิชาในแต่ละหมวด(หลักสูตร แบบ 2.1)
1. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6)
1047253 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
2537111 การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(30-6)
2537408 นวัตกรรมการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2537801 สัมมนาเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(1-4-4)

3. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตัดแบบ 1.1 ออกตามมติสภา

แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
24
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิตสาหรับนักศึกษาที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติตาม
หลักสูตรที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวม
60
หน่วยกิต
ตัดออก
4. รายวิชาในแต่ละหมวด(หลักสูตร แบบ 2.1)
1. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง (3-0-6)
1047253 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
2537111 การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
2537408 นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2537801 สัมมนาเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(2-2-5)

ปรับชื่อรายวิชา 2537408
นวัตกรรมการจัดการองค์การและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น
2537408 นวัตกรรมการจัดการ
องค์การและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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1.2 วิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมภิ าคเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
2537203 การบริหารการเปลีย่ นแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหารและ
นักพัฒนา 3(3-0-6)
2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(3-0-6)
2537401 ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา 3(3-0-6)
2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
2537701 การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
2537201 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
2537702 การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ 3(3-0-6)
2537703 ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
การพัฒนา 3(3-0-6)
2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ 3(3-0-6)
2537402 วิวัฒนาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและวิทยาการแผน
ใหม่ 3(3-0-6)
2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
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1.2 วิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ ต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมภิ าคเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 3(3-0-6)
2537203 การบริหารการเปลีย่ นแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหารและ
นักพัฒนา 3(3-0-6)
2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมภิ าค 3(3-0-6)
2537401 ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา 3(3-0-6)
2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
2537701 การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
2537201 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
2537702 การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ 3(3-0-6)
2537703 ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
พัฒนา 3(3-0-6)
2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ 3(3-0-6)
2537103 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับชื่อวิชา วิชา ไ 1ด้แก่
2537101 การจัดการความรู้ใน
องค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาค
เพื่อการพัฒนาเป็น 2537101
การจัดการความรู้ในองค์การ
ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
1047102 การวิจัยสถาบัน 3(3-0-6)
1047254 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
1047102 การวิจัยสถาบัน 3(3-0-6)
1047254 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

คงเดิม

คงเดิม

ยกเลิกวิชา 2537402
วิวัฒนาการและแนวโน้มของ
ปรัชญา ทฤษฎีและ วิทยาการแผน
ใหม่แทนด้วยวิชา 2537103
รัฐและทฤษฎีการบริหารภาค
ภาคเอกชน3)3-0-6(
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1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 3(3-0-6)
3. หมวดวิทยานิพนธ์ (แบบที่ 1.1)
2537901 วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต
4. หมวดวิทยานิพนธ์(แบบที่ 2.1)
2537902 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
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1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
คงเดิม

ตัดแบบ 1.1 ออกตามมติสภา
3. หมวดวิทยานิพนธ์ (แบบที่ 2.1)
2537902 วิทยานิพนธ์

คงเดิม
36 หน่วยกิต
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1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology)
มโนทัศน์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง การวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิง
อนาคต การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิง
นโยบาย การพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยขั้นสูง การใช้สถิติขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูง
1047253 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
Research in Administration and Development
Strategy
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา การพัฒนารูปแบบการวิจยั ด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาแนวใหม่ หลักเกณฑ์และข้อจากัดในการพิจารณาเลือกแบบการวิจัย
ด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการนาผลวิจัยมากาหนดโครงการ
พัฒนาและการพัฒนาการบริหารงาน พัฒนาโครงการวิจัยด้านยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย
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สาระการปรับปรุง
1047101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
คงเดิม
Advanced Research Methodology
มโนทัศน์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง การวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจยั เชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิง
อนาคต การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงนโยบาย
การพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจัย
ขั้นสูง การใช้สถิติขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และการวิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
1047253 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
Research in Administration and Development
Strategy
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฉบับที่ 12การพัฒนารูปแบบ
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาแนวใหม่ หลักเกณฑ์และ
ข้อจากัดในการพิจารณาเลือกแบบการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา การพัฒนาโครงการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การนาผลวิจัยมากาหนดโครงการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารงาน รวมทั้ง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาด้วย
กระบวนการวิจยั
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2537111 การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา 3(3-0-6)
Strategic Thinking and Administration and
Development Strategy
การวิเคราะห์รูปแบบ หลักการและกระบวนการคิด เทคนิค
การคิดเชิงกลยุทธ์ในบริบทของภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ เพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสมดุลทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีและด้านกายภาพ
2537408 นวัตกรรมการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management Innovation and Human
Resource Management)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการต่าง ๆ ต่อการนานวัตกรรมมา
ใช้ในการบริหารองค์การ บทบาทของผู้บริหารในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
องค์การ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนตลอดจนปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการองค์การ
ต่าง ๆ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบ
ความสาเร็จทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศ และนานาชาติ
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สาระการปรับปรุง

2537111 การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
การพัฒนา 3(3-0-6)
Strategic Thinking and Administration and
Development Strategy
การวิเคราะห์รูปแบบ หลักการและกระบวนการคิด เทคนิคการ
คิดเชิงกลยุทธ์ในบริบทของภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ เพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์ การจัดการยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสมดุลทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีและด้านกายภาพเพื่อมุง่ สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
2537408 นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
3(3-0-6) รายวิชา
Organization Management Innovation and Human
Resource Development
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนา
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของผู้บริหารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ กลยุทธ์และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี(best practice)เพื่อการบริหารองค์การและการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการองค์การต่าง ๆ โดยศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
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2537801 สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3(1-4-4)
(Seminar on Administration and Development Strategy)
การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา ปฏิบัติการสัมมนา และนาเสนอสารัตถะที่ได้จาก
การศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิพากษ์ ปรับปรุงและพัฒนาเป็นบทความ และ/หรือ
เอกสารประมวลความคิดนาเสนอต่อสาธารณะ
2537101 การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่น และภูมิภาคเพื่อการ
พัฒนา 3(3-0-6)
(Knowledge Management for Development in Organization,
Locality and Region)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้ ศึกษากรณีตัวอย่างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้หรือการจัดการความรู้ในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ท้องถิ่น
และภูมิภาค วิเคราะห์การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์การ
และชุมชนที่มียุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา อันนาไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์การและชุมชนการนาเสนอยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์การ
และชุมชนจากกรณีศึกษา
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2537801 สั มมนาเกี่ ยวกั บยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา 3(2-2-5)
Seminar on Administration and Development Strategy
การกาหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพั ฒ นาที่ มี ผลต่ อการพั ฒ นาประเทศ การวิ เคราะห์ เชิ งลึ กและน าเสนอ
บทความและ/หรือเอกสารประมวลความคิดที่ได้จากการศึกษา เพื่อนาไปสู่การ
วิพากษ์ในการปฏิบัติการสัมมนา
2537101 การจัดการความรูใ้ นองค์การ ท้องถิ่น และภูมภิ าคเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Knowledge Management for Sustainable Development in
Organization, Locality and Region
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา ศึกษากรณีตัวอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือการจัดการความรู้ใน
องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ท้องถิ่น และภูมภิ าค วิเคราะห์การสร้างองค์
ความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์การและชุมชนที่มียุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ อันนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์การและ
ชุมชน การนาเสนอยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์การและชุมชนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค
2537203 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าของนักบริหารและ 2537203 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหารและ
นักพัฒนา 3(3-0-6)
นักพัฒนา 3(3-0-6)
(Change Management and Leadership of Administrators and Change Management and Leadership of Administrators and
Development Workers)
Development Workers
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่
ใหม่ ทักษะการบริหารการเปลีย่ นแปลงการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการ
และองค์ก ารสมัยใหม่ ทักษะการบริห ารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ย น
บริหาร การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วัฒนธรรมการบริหาร การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ขององค์การและท้องถิ่น การนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การ ของทุกภาคส่วนขององค์การและท้องถิ่น การนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหาร
และชุมชนที่สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
จั ด การองค์ ก ารและชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่
ทฤษฎี และกระบวนการสร้างภาวะผู้นาของนักบริหารและนักพัฒนา
เปลี่ยนแปลง ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้างภาวะผู้นา

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยนชั่วโมงปฏิบัติและปรับ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชา
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เทคนิคการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารงาน โดยเน้น
การศึกษากรณีตัวอย่างนักบริหาร และนักพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ
2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(3-0-6)
(Context and Trend of Local and Regional Development)
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา วิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาของการพัฒนาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาใน
อนาคต เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ในลักษณะที่เชื่อมโยง
ระหว่างบริบทของแต่ละสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครอบคลุมด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแสวงหาดุลยภาพของการ
พัฒนา ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิน่ และการพัฒนาในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2537401 ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา 3(3-0-6)
(Philosophy and Ethics for Administrators and Development
Workers)
วิธีคิดเชิงปรัชญาและปัญหาต่าง ๆ ในเชิงปรัชญาและจริยธรรม
และการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะปรัชญาและจริยธรรมที่มผี ลต่อการบริหาร
และการพัฒนาในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
และการสร้างปรัชญาการบริหารและการพัฒนาของตนเองที่จะนาไปสู่การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนางาน
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สาระการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงของนักบริหารและนักพัฒนา รูปแบบและเทคนิคการสร้าง
และการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารงานการพัฒ นาองค์การ ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างนักบริหาร และนักพัฒนาที่ประสบ
ความสาเร็จ
2537301 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(3-0-6)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
Context and Trend of Local and Regional Development
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการพัฒนาที่เผชิญอยู่
รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การต่อยอดภูมิ
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อใช้เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนดุลยภาพของการพัฒนาในทุกมิติ
2537401 ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา 3(3-0-6) คงเดิม
Philosophy and Ethics for Administrators and Development
Workers
วิธีคิดเชิงปรัชญาและปัญหาต่าง ๆ ในเชิงปรัชญาและจริยธรรม
และการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะปรัชญาและจริยธรรมที่มผี ลต่อการบริหารและ
การพัฒนาในบริบทที่เปลีย่ นแปลง ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา และการ
สร้างปรัชญาการบริหารและการพัฒนาของตนเองที่จะนาไปสู่การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนางาน
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2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
(Public Policy Administration)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ นับแต่การก่อรูปนโยบายสาธารณะ การนา
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตั ิ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่
สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของ
ผู้นา ประชาสังคม และสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2537701 การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
(Independent Study on Administration and Development)
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรือสาระที่ผเู้ รียนสนใจเกี่ยวกับการ
บริหารและการพัฒนา ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน องค์การหรือ
ท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง
253720 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
(Economic and Social Development Strategies)
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทุนทางมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลกระทบในบริบทการเปลี่ยนแปลงจากองค์การและหน่วยงานทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก กระบวนทัศน์ในการบริหาร
และพัฒนาที่บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนแนวโน้มการบริหารและพัฒนาที่ทาให้
เกิดดุลยภาพสู่ความยั่งยืน
2537702 การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ 3(3-0-6)
(Independent Study on Construction and Development of
Strategy)
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรือสาระที่สนใจเพื่อสร้างยุทธศาสตร์

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2561
2537601 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Policy Administration
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ นับแต่การก่อรูปนโยบายสาธารณะ การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
ของผู้นา ประชาสังคม และสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2537701 การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
Independent Study on Administration and Development
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรือสาระที่ผเู้ รียนสนใจเกี่ยวกับการ
บริหารและการพัฒนา ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน องค์การหรือ
ท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง
2537201 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
Economic and Social Development Strategies
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเน้นประชาธิปไตยเชิงเศรษฐกิจและสังคมการจัดทาแผน ขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกประชารัฐที่รวม
พลังตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับภูมิสังคมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สร้างความเป็นธรรมซึ่งทาให้
เกิดดุลยภาพของการพัฒนา
2537702 การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ 3(3-0-6)
Independent Study on Construction and Development of
Strategy
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรือสาระที่สนใจเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
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ของหน่วยงาน องค์การ หรือท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้
เฉพาะทางด้วยตนเอง
2537703 ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา 3(3-0-6)
(Issues and Trends in Administration and Development
Strategy)
ความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การปรับปรุง ความเคลือ่ นไหว
แนวโน้ม และความคิดใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา
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องค์การ หรือท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วย
ตนเอง
2537703 ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
3(3-0-6)
Issues and Trends in Administration and Development
Strategy
แนวคิดการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกัน
ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติกระบวนการสือ่ สารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความ
ตระหนักที่นาไปกาหนด กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหาร
4007001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
และการพัฒนา 3(3-0-6)
การพัฒนา 3(3-0-6)
(Scientific concepts and Application in Administration and Scientific concepts and Application in Administration and
Development)
Development
ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้ง
ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้ง
ทฤษฎีฟิสิกส์ยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นสารัตถะและความเชื่อมโยงกับการ
โดยมุ่งเน้นสารัตถะและความเชื่อมโยงกับการบริหารและการพัฒนา และ
บริหารและพัฒนา และนาไปสู่การสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การบริหารและ นาไปสู่การสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ ท้องถิ่น และประเทศ
ท้องถิ่น และประเทศ
2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
3(3-0-6) 2537102 ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ 3(3-0-6)
(Theory of Administration and Development Systems)
Theory of Administration and Development Systems
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนา โดยวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนา โดยวิเคราะห์
เชิงระบบและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การและประเทศ
เชิงระบบและประยุกต์ใช้ในยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาองค์การและประเทศ
2537402 วิวัฒนาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและวิทยาการ
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สาระการปรับปรุง

แผนใหม่ 3(3-0-6)
(Evolution and Trends of Philosophy, Theories and New
Scholastic Domains)
ปรากฏการณ์และกระบวนการของการเกิดแนวคิดหรือทฤษฎี
ของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต
รวมถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านปรัชญา ศาสนธรรม สังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์เชิงบูรณาการต่าง ๆแสวงหาแนวทางสร้าง
ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่สาหรับกรณีที่ยังไม่มีทฤษฎีเดิมที่สามารถแก้ปัญหา
หรือสร้างยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาในบางเรื่องของท้องถิ่นโดย
เน้นการบูรณาการแนวคิดหรือทฤษฎีทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่เกิดใหม่ เพื่อ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
2537103 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มรายวิชาใหม่
การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชนเน้นสาระสาคัญของแต่ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่นๆ
เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ศึกษา
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
2537501 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ คงเดิม
การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
บริหารและการพัฒนา 3(3-0-6)
(Behavioral Science and Social Science Theories and
Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development)
Application in Administration and Development
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นสาระสาคัญ
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้น
ของแต่ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ในการ
สาระสาคัญของแต่ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ใน
กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา วิเคราะห์วิจัยยุทธศาสตร์การ การกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา วิเคราะห์วจิ ัยยุทธศาสตร์
บริหารและการพัฒนา
การบริหารและการพัฒนา
1047102 การวิจัยสถาบัน 3(3-0-6)

1047102 การวิจัยสถาบัน 3(3-0-6)
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(Institutional Research)
บทบาทของการวิจัยสถาบันในการพัฒนาองค์การ ลักษณะเฉพาะ
และขั้นตอนการวิจัยสถาบัน การพัฒนากรอบแนวคิดหรือประเด็นในการ
วิจัยสถาบัน ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยสถาบัน ฝึกปฏิบัติการวิจัย
สถาบัน
1047254 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
(Qualitative Research for Development)
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคในการวิจยั เชิง
คุณภาพ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ 3(3-0-6)
(Strategy, Plan and Project Evaluation)
รูปแบบใหม่ ๆ ในการประเมิน การประเมินความต้องการจาเป็น
และความเป็นไปได้ การประเมินยุทธศาสตร์แผน และโครงการด้านการ
บริหารและการพัฒนา การวางแผนและออกแบบการประเมิน การพัฒนา
เครื่อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และการเขี ย น
รายงานการประเมิน การกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
(English for Doctoral Students I)
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการ
สื่อสาร การอ่านบทความ
Review of practical English structure; practice of
speaking and communication skills; reading of articles.
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Institutional Research
บทบาทของการวิจัยสถาบันในการพัฒนาองค์การ ลักษณะเฉพาะ
และขั้นตอนการวิจัยสถาบัน การพัฒนากรอบแนวคิดหรือประเด็นในการวิจัย
สถาบัน ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยสถาบัน ฝึกปฏิบตั ิการวิจยั สถาบัน

1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)
(English for Doctoral Students II)

1555103 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)
English for Doctoral Students II

สาระการปรับปรุง

1047254 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
คงเดิม
Qualitative Research for Development
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคในการวิจยั เชิง
คุณภาพ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา การฝึกปฏิบัติภาคสนามใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1047351 การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ 3(3-0-6)
ปรับคาอธิบายรายวิชา
Strategy, Plan and Project Evaluation
แนวคิ ด และรูป แบบการประเมิ น ร่ วมสมั ย การประเมิ น ความ
ต้ อ งการจ าเป็ น และความเป็ น ไปได้ การประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ แผน และ
โครงการด้ า นการบริ ห ารและการพั ฒ นา การวางแผนและออกแบบการ
ประเมิน การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนรายงานการประเมิน การกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน
1555102 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)
คงเดิม
English for Doctoral Students I
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร
การอ่านบทความ
Review of practical English structure; practice of
speaking and communication skills; reading of articles.
ปรับคาอธิบายรายวิชาเพิ่มคาว่า
group
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พัฒนาทักษะการอภิปราย การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
Practice in discussion skill development, reading
techniques, summary writing, and essay writing with different
topics.
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 3(3-0-6)
(English for Doctoral Students III)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ
รายงานการวิจัย ทักษะ การนาเสนอทางวิชาการ
Analytical and critical reading; writing of articles,
abstracts,
research reports; academic presentation skills.
2537911 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 3(1-4-4)
(Seminar on Doctoral Dissertation I)
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาปัญหาวิจัยเพื่อจัดทา
วิทยานิพนธ์ การค้นหาและการประเมินงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง การบรรยายผล
การจัดกระทาข้อมูล การเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย หลักการ
เขียนบทความทางการวิจัยและทางวิชาการ
2537912 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 3(1-4-4)
(Seminar on Doctoral Dissertation II)
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
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พัฒนาทั กษะการอภิปราย การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ า
เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
Practice in group discussion skill development, reading
techniques, summary writing, and essay writing with different topics.
1555104 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
3(3-0-6)
English for Doctoral Students III
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ
รายงานการวิจยั ทักษะ การนาเสนอทางวิชาการ
Analytical and critical reading; writing of articles,
abstracts, research reports; academic presentation skills.

สาระการปรับปรุง

คงเดิม

2537911 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 3(1-4-4)
คงเดิม
Seminar on Doctoral Dissertation I
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาปัญหาวิจัยเพื่อจัดทา
วิทยานิพนธ์ การค้นหาและการประเมินงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง การบรรยายผล
การจัดกระทาข้อมูล การเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย หลักการ
เขียนบทความทางการวิจัยและทางวิชาการ
2537912 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 3(1-4-4)
คงเดิม
Seminar on Doctoral Dissertation II
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
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2537901 วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต
(Dissertation) (แบบ 1.1)
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่
สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ ท้องถิ่น หรือ
ประเทศ
2537902 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
(Dissertation)
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่
สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ ท้องถิ่น หรือ
ประเทศ
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สาระการปรับปรุง
ตัดออกตามมติสภา

2537902 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต คงเดิม
Dissertation
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่สามารถ
นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ ท้องถิ่นหรือประเทศ

ภาคผนวก จ
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2557, พฤษภาคม–สิงหาคม). การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่าง. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(3), 28-42.
(ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557, หน้า 28-42)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2557). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557, (246-255). กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2557, หน้า 246-255)
ปฏิมา พุฒตาลดง, ณัฐรดา วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 5 (ฉบับพิเศษ), 69-84.
(ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 69-84)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2560). การวิจัยทางนิเทศศาสตร์. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2560). การสื่อสารการตลาด. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ศุภลักษณ์ สุวรรณวิทย์, ณัฐรดา วงษ์นายะ และกิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด. (2561, มกราคม – มิถุนายน).การ
พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักวิชาการคลังสานักงานคลังจังหวัด. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 8(14). (ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม – มิถุนายน 2558,
หน้า 117 - 135)
Nutarada Wongnaya. (2017). Social and Cultural Existence and Change of Paka-Kyaw
Ethnic Groups in Kamphaeng Phet Province. Proceedings of International
Conference on Technology and Social Science 2017. NPO e-JIKEI Network Promotion
Institute (ENPI) ,International Research Enthusiast Society Inc. (IRES), and Fujii
Laboratory at Gunma University (FLGU). Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City,
Japan. May 10-12, 2 (Proceedings of International Conference on Technology and
Social Science 2017,Kiryu City, Japan, pp.1-5)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
นายภูมิ สัญญะวิชัย, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และสุนทรี ดวงทิพย์. (2557, มกราคม – มิถุนายน).กลยุทธ์การ
พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพขององค์กรภาคประชาชนจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารการวิจัย
“กาสะ ลองคา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 8(1), 203-216. (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2557, หน้า 203-216)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตารวจเพื่อชุมชน (โคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้
สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558. ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หน้า 157-164. (ครั้งที่ 5 18 สิงหาคม 2558, หน้า 157164)
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คง, รัชนีวรรณ บุญอนันท์ และ ศุภโชคชัย
นันทศรี. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ วันศุกร์ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 66-74.
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คงและพธูราไพ ประภัสสร. (2560, กรกฎาคม–ตุลาคม). รูปแบบการ
บริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. 10
(ฉบับพิเศษ), หน้า 179-199. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม–ตุลาคม 2560, หน้า 179-199)
มะณู คุ้มกล่า, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และมงคลชัย สมอุดร. (2559, มกราคม-มีนาคม). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารวิทยาลัย สารพัดช่างสู่สถาบันการอาชีวศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
18(1), 33-41. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559, หน้า 33-41)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คง และพธูราไพ ประภัสสร. (2560, กรกฎาคม – ตุลาคม). รูปแบบ
การบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ.
10(ฉบับพิเศษ), 179-199. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ มกราคม-มีนาคม 2560, หน้า 179-199)
วรางคณา จันทร์คง และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2561, มกราคม-เมษายน). แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารกฎหมาย
สุขภาพและสาธารณสุข, 4(1), 65-74. (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 65-74)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และวรางคณา จันทร์คง. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ
อย่างไรให้สาเร็จ?. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 12(2), 26-36.
(ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 26-36)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
รัชนี นิธากร. (2559). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
รัชนี นิธากร. (2561). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
คนึงนิจ ปิ่นประภา, รัชนี นิธากร และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทา
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน วิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับพิเศษ),
125-138. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 125-138)
ประภัสร์ อ่อนฤทธิ์, รัชนี นิธากร และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนากลยุทธ์การจัดทา
แผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับ
พิเศษ), 93-108. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 93-108)
รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, นพรัตน์ ไชยวิโน และภาเกล้า ภูมิใหญ่. (2561, มกราคม-เมษายน). การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by
Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนบ้านเขาน้าเพชร อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
, 24(1), 114-129. (ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 114-129)
รัชนี นิธากร, อนุรักษ์ กังขอนนอก, ศศิธร เมธาวิวัฒน์ และสุจิตรา เที่ยงสันเทียะ. (2557). การศึกษาวัสดุเพาะ
ที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เพื่อผลิตน้าคั้น. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1. 22
ธันวาคม 2557 (469 - 480). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 1 22
ธันวาคม 2557, หน้า 469-480)
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ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
พิมพ์ทอง มุสิกะปาน, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และรัชนี นิธากร. (2558, กรกฎาคม-กันยายน). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
17(3), 21-31. (ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558, หน้า 21-31)
ธนู นวลเป้า, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). กลยุทธ์การบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดตาก. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับพิเศษ) สหวิทยาการ
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 141-154. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 141154)
นางสิริมา เปียอยู่, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(2). (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2557, พฤษภาคม–สิงหาคม). การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่าง. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(3), 28-42.
(ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557, หน้า 28-42)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2557). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557, (246 - 255). กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2557, หน้า 246–255)
ปฏิมา พุฒตาลดง, ณัฐรดา วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 5 (ฉบับพิเศษ), 69-84.
(ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 69-84)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2560). การวิจัยทางนิเทศศาสตร์. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2560). การสื่อสารการตลาด. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ศุภลักษณ์ สุวรรณวิทย์, ณัฐรดา วงษ์นายะ และกิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด. (2561, มกราคม – มิถุนายน).การ
พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักวิชาการคลังสานักงานคลังจังหวัด. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 8(14). (ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม – มิถุนายน 2558,
หน้า 117 - 135)
Nutarada Wongnaya. (2017). Social and Cultural Existence and Change of Paka-Kyaw
Ethnic Groups in Kamphaeng Phet Province. Proceedings of International
Conference on Technology and Social Science 2017. NPO e-JIKEI Network Promotion
Institute (ENPI) ,International Research Enthusiast Society Inc. (IRES), and Fujii
Laboratory at Gunma University (FLGU). Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City,
Japan. May 10-12, 2 (Proceedings of International Conference on Technology and
Social Science 2017,Kiryu City, Japan, pp.1-5)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
นายภูมิ สัญญะวิชัย, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และสุนทรี ดวงทิพย์. (2557, มกราคม – มิถุนายน).กลยุทธ์การ
พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพขององค์กรภาคประชาชนจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารการวิจัย “กาสะ
ลองคา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 8(1), 203-216. (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
2557, หน้า 203-216)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตารวจเพื่อชุมชน (โคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้
สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558. ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หน้า 157-164. (ครั้งที่ 5 18 สิงหาคม 2558 หน้า 157164)
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คง, รัชนีวรรณ บุญอนันท์ และ ศุภโชคชัย
นันทศรี. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ วันศุกร์ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 66-74.
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คงและพธูราไพ ประภัสสร. (2560, กรกฎาคม – ตุลาคม). รูปแบบการ
บริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. 10
(ฉบับพิเศษ), หน้า 179-199. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560, หน้า 179-199)
มะณู คุ้มกล่า, ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และมงคลชัย สมอุดร. (2559, มกราคม-มีนาคม). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารวิทยาลัย สารพัดช่างสู่สถาบันการอาชีวศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
18(1), 33-41. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559, หน้า 33-41)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, วรางคณา จันทร์คง และพธูราไพ ประภัสสร. (2560, กรกฎาคม – ตุลาคม). รูปแบบ
การบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ.
10(ฉบับพิเศษ), 179-199. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ มกราคม-มีนาคม 2560, หน้า 179-199)
วรางคณา จันทร์คง และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2561, มกราคม-เมษายน). แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารกฎหมาย
สุขภาพและสาธารณสุข, 4(1), 65-74. (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 65-74)
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และวรางคณา จันทร์คง. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ
อย่างไรให้สาเร็จ?. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 12(2), 26-36.
(ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 26-36)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
รัชนี นิธากร. (2559). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
รัชนี นิธากร. (2561). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
คนึงนิจ ปิ่นประภา, รัชนี นิธากร และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทา
ผลงาน วิชาการเพื่อเลื่อน วิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับพิเศษ), 125-138.
(ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 125-138)
ประภัสร์ อ่อนฤทธิ์, รัชนี นิธากร และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนากลยุทธ์การจัดทา
แผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับ
พิเศษ), 93-108. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 93-108)
รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, นพรัตน์ ไชยวิโน และภาเกล้า ภูมิใหญ่. (2561, มกราคม-เมษายน). การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by
Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนบ้านเขาน้าเพชร อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
, 24(1), 114-129. (ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 114-129)
รัชนี นิธากร, อนุรักษ์ กังขอนนอก, ศศิธร เมธาวิวัฒน์ และสุจิตรา เที่ยงสันเทียะ. (2557). การศึกษาวัสดุเพาะ
ที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เพื่อผลิตน้าคั้น. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1. 22
ธันวาคม 2557 (469 - 480). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (ครั้งที่ 1 22
ธันวาคม 2557 หน้า 469-480)
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ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
พิมพ์ทอง มุสิกะปาน, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และรัชนี นิธากร. (2558, กรกฎาคม-กันยายน). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
17(3), 21-31. (ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558, หน้า 21-31)
ธนู นวลเป้า, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กรกฎาคม). กลยุทธ์การบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดตาก. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 10(ฉบับพิเศษ) สหวิทยาการ
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 141-154. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 141154)
นางสิริมา เปียอยู่, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(2). (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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รองศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
จรัญ พะโยม, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2557, พฤษภาคม–กรกฎาคม). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2),
22-34. (ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–กรกฎาคม 2557, หน้า 22-34)
อดิเรก ฟั่นเขียว, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2557, พฤษภาคม–กรกฎาคม).
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 59-69. (ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–กรกฎาคม 2557, หน้า 59-69)
สงวน หอกคา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2557, กรกฎาคม – กันยายน). กลยุทธ์การ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(3), 95-106. (ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2557,
หน้า 95-106)
ศุภชลา เพชรแกมทอง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเรขา อรัญวงศ์. (2557, กรกฎาคม–กันยายน). กลยุทธ์
การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
16(3). 132-146. (ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2557, หน้า 132-146)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2558, กันยายน-ธันวาคม). กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
กาแพงเพชรและตาก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21(3), 107-123.
(ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 107-123)
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2558, กันยายน-ธันวาคม). รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนใน
สถานศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรและตาก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21
(3), 54-68. (ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 54-68)
ณัฐกรณ์ สารปัง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2558, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานสถานศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต
1 และ 2. สารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(2), 13-26.
(ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558, หน้า 13-26)
เร่งรัด สุทธิสน, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2558, มกราคม-เมษายน). การพัฒนากล ยุทธ์
การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์, 10(28), 47-64. (ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 มกราคม-เมษายน 2558, หน้า 47-64)
รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และชูชีพ พุทธประเสริฐ. (2558, กันยายน-ธันวาคม).
กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของ
กองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (สทมส.) 21(3), 186-200.
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(ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 186-200)
ประจักสิน บึงมุม, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2558, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (สทมส.) 21(3), 170-185.
(ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 170-185)
ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส. (2558, กรกฎาคม).
การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 5(ฉบับพิเศษ), 85-102.
(ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 85-102)
จีระศักดิ์ ทัพผา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสาราญ มีแจ้ง. (2558, มกราคม-เมษายน). กลยุทธ์การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงในจังหวัด
เพชรบูรณ์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (สทมส.) 21(1), 203-213.
(ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558, หน้า 203-213)
ศุภกิจ ยาวีระ, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเรขา อรัญวงศ์. (2558, มกราคม - มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร.
วารสาร การศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, 10(2), 155-166.
(ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 155-166)
วาสนา นาคน้อย, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2559, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 18(2), 106-117. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559, หน้า 106-117)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2559, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(1), 31-34.
(ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559, หน้า 31-34)
สถิตาภรณ์ อรรควงษ์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเรขา อรัญวงศ์. (2559, กรกฎาคม-กันยายน). กลยุทธ์
การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(3), 174188. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559, หน้า 174-188)
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวทางการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23( 2), 51-61.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 51-61)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556). สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23(2), 62-72.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 62-72)
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ดิเรก มั่นเมือง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2560, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบภูมิภาคตะวันตก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตาก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 1-11.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 62-72)
วิทยา ทัศนไพบูลย์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และวิษณุ บัวเทศ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 7(13), 67-82.
(ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 67-82)
อุดม เสือดอนกลอย, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). การ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23(2), 151-164.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 151-164)
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2561, มกราคม-เมษายน). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 24(ฉบับพิเศษ), 102-113.
(ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 102-113)
อุดม ลีลา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสาราญ มีแจ้ง. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). กลยุทธ์การพัฒนา
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 และ 2. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 19(2).
(ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย วงษ์นายะ
สมชัย วงษ์นายะ. (2557). การประเมินแผนและโครงการ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
สมชัย วงษ์นายะ. (2558). การวิจัยทางการศึกษา กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
พธูราไพ ประภัสสร , สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2557, กันยายน–ธันวาคม). กลยุทธ์
การ บริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 27(9), 63-76.
(ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 กันยายน–ธันวาคม 2557, หน้า 63-76)
ยงค์ เภาโพธิ์ , สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2557, ตุลาคม–ธันวาคม). การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4), 82-91.
(ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม 2557, หน้า 82-91)
สกุณา อินอยู่ , สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558, มกราคม –มีนาคม). กลยุทธ์การ
พัฒนา ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา เขต 1 และ 2.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(1), 59-71.
(ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2558, หน้า 59-71)
พันธ์นิภา เมฆสินธุ์, สมชัย วงษ์นายะ และสุณี บุญพิทักษ์. (2558, มกราคม –มีนาคม). การพัฒนากลยุทธ์การ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชร. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(1), 79-90.
(ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2558, หน้า 79-90)
วรมน วีตะเสวีระ , สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558, มกราคม –มีนาคม). กลยุทธ์การ
พัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(1), 117-129.
(ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2558, หน้า 117-129)
ศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์, สมชัย วงษ์นายะ และเพชรา บุดสีทา. (2558, กรกฎาคม). การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลัง
อานาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์, 10(ฉบับพิเศษ), 109-124. (ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2558, หน้า 109-124)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2558, กันยายน-ธันวาคม). กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
กาแพงเพชรและตาก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21(3), 107-123.
(ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, หน้า 107-123)
ณิชชา คงรัตน์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2559, มกราคม-มีนาคม). การพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อ
ยกระดับโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 สู่โรงเรียนคุณภาพ. วารสาร
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(1), 42-53. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559, หน้า
42-53)
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พิสมัย แก้วเจริญผล, สมชัย วงษ์นายะ และเรขา อรัญวงศ์. (2559, มกราคม-มีนาคม). การพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(1), 133-143.
(ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559, หน้า 133-143)
นิคม เหลี่ยมจุ้ย , สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2559, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(2), 118130. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559, หน้า 118-130)
สมศรี คาภีระ, สมชัย วงษ์นายะ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2559, มกราคม-เมษายน). กลยุทธ์การพัฒนาการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในจังหวัดตาก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 22(1), 119-132. (ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559, หน้า 119-132)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2559, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22(1), 31-34.
(ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559, หน้า 31-34)
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). แนวทางการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23( 2), 51-61.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 51-61)
สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556). สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23(2), 62-72.
(ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, หน้า 62-72)
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ. (2561, มกราคม-เมษายน). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 24(ฉบับพิเศษ), 102-113.
(ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2561, หน้า 102-113)
สาลินี ชนาพงษ์จารุ, สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). การ
พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะประจาสายงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 เละ 2 โดยประยุกต์วิธีการประเมินเชิงผสมผสาน. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 8(15).
(ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
อรอนงค์ กลางนภา, สมชัย วงษ์นายะ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2561, มกราคม – มิถุนายน). กลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นาทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 8(14).
(ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม – มิถุนายน 2561)
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ลาวัลย์ เกติมา, สมชัย วงษ์นายะ และสุณี บุญพิทักษ์. (2561, มกราคม – มิถุนายน). การขับเคลื่อนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 19(1).
สุกฤตยา ปงกันทาง, สมชัย วงษ์นายะ และสุณี บุญพิทักษ์. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). กลยุทธ์การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
และเขต 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 12(2). (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
วันเพ็ญ ปราศรัย, สมชัย วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสะแก
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