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หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2555) 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 คณะ     ครุศาสตร  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1. ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Educational Administration  

    
 

 2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา )  

 ชื่อยอ (ไทย):  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา )  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ) : Ph. D. (Educational Administration)  
 

3. วิชาเอก (ถามี)  

 การบริหารการศึกษา  
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

     จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต  
 

 5. รูปแบบของหลักสูตร  

 5.1 รูปแบบ  

             หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป  

 5.2 ภาษาท่ีใช  

             การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

             เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนตําราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 



  

2 

 

5.3 การรับเขาศึกษา  

         รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถเขาใจภาษาไทย  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

           เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

               ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

     หลักสูตรใหม เปดสอนใน ภาคการศึกษาท่ี  1  พ.ศ. 2555 

     เริ่มใชในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2555 เปนตนไป  

     สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

          ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี   20     เดือน   เมษายน    พ.ศ.       2555     

     สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

           ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี   28     เดือน   เมษายน    พ.ศ.       2555    
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา     

ในปการศึกษา  2557  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

     8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 8.2 ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

 8.3 นักธุรกิจ/ผูรับใบอนุญาต 
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9. ช่ือ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาและหมายเลขบัตรประชาชนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง 

วุฒิ (สาขาวิชา) 
ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

1 อาจารย ดร. พรรณี สุวัตถี 

3 5099 00620 14 3 

อาจารย ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครูเชียงใหม 

2537 

 

2527 

 

2522 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โยธิน ศรโีสภา 

3 5099 00805 61 5 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 

2550 

 
2524 

 
2518 

3 อาจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ 

3 9303 00241 48 4 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (วัดและประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2551 

 

2543 

 

2538 

4 อาจารย ดร. พิชญาภา ยืนยาว 

3 7302 00284 02 7 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552 

 

2546 
 

2538 

5 อาจารย ดร. นรีภัทร ผิวพอใช 

3 6010 00016 67 5 

อาจารย ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (อาชีวศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2553 

 

2547 
 

2545 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

       11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในชวงตนศตวรรษท่ี 21 อํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตก

เริ่มตนถายเทมายังภูมิภาคเอเชีย จากการเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจญี่ปุนในเศรษฐกิจโลก รวมท้ัง         

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (ฮองกง เกาหลี สิงคโปร และไตหวัน) และ

อาเซียน ทําใหศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลกมีแนวโนมโยกยายเขาสูภูมิภาคเอเชียมากข้ึน 

เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญไดแก ความสัมพันธของหวงโซการผลิตภายในภูมิภาค การมี

ทรัพยากรภายในภูมิภาคท่ีทําใหตนทุนการผลิตถูกกวา นโยบายการสงเสริมของภาครัฐ การคนควาและ

การริเริ่มนวัตกรรมท่ีตอเนื่อง รวมท้ังกําลังซ้ือของประชากรในภูมิภาคเอเชียท่ีมีจํานวนมาก คิดเปน

สัดสวนถึงรอยละ 60 ของประชากรโลก  

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) คาดวา

เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6-7 ตอปซ่ึงมากกวากวาเศรษฐกิจโลกท่ีจะขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 4-5 ตอป เนื่องมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศ

จีนและอินเดีย รวมท้ังการรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย โดยกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และ

อินเดีย และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซ่ึงกลุมประเทศอาเซียนใหม ไดแก ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม จะลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียนอยางสมบูรณ และในกลุมประเทศอาเซียนจะมี   

ความรวมมือใหม ๆ เชน ความรวมมือดานการลงทุนการเปดสาขาบริการ การจัดทํามาตรฐานฝมือ

แรงงานเพ่ือชวยใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไดเสรีมากข้ึน เปนตน  

สถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมใน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตองมีการปรับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนให

สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทักษะดานภาษา ดวยอาเซียนเห็นพองกันใน 

การกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ สื่อถึงความจําเปนการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ การพัฒนาทักษะแรงงานใหมีศักยภาพสามารถเคลื่อนยายไปทํางานไดในระดับ

ภูมิภาค 

         11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายัง

ภูมิภาคเอเชีย การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมท้ังความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยาง  

กาวกระโดด จะกอใหเกิดพลวัตทางดานสังคมวัฒนธรรมข้ึนในประเทศไทยซ่ึงจะมีผลกระทบท้ังใน   
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ดานบวกและในดานลบ ดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงตองคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืนจะตองให

ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ ตองเริ่มจากการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับ       

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตโดยการเสริมสรางใหเปนผู ท่ีมีความพรอมท้ัง      

ทางรางกายและจิตใจ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีทักษะในการคิดเปน ทําเปนการคิดวิเคราะห ความคิด

สรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเองและใหความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของ

ผูอ่ืน ขณะเดียวกัน ตองเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน 

ระบบ และโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน  

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีขอสรุปท่ีสําคัญคือการพัฒนาตนทุน

ทางดานทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยจะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว มีเปาหมายทิศทางท่ีชัดเจนมี

ความยืดหยุน รวมท้ังมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางแทจริง ซ่ึงกระบวนการพัฒนาดังกลาวจะ

ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิผลจําเปนจะตองใหความสําคัญ และเรงพัฒนาระบบ การจัด การศึกษา

ใหสามารถสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคนทุกกลุมทุกวัยสามารถ

เขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญาและ องคความรูใหม  

การขับเคลื่อนระบบการศึกษาใหสามารถพัฒนาคนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จําเปนตองมีบุคลากรทางดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารและจัดการศึกษาและ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทัศนสามารถกําหนดนโยบายทางดานการศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม

และชัดเจน จึงจําเปนตองตองพัฒนาองคความรูทางดานทฤษฎี และหลักการทางการบริหารท่ีมี      

การพัฒนามาอยางตอเนื่องเปนลําดับตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และเทคโนโลยี และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารยุคใหมจะตองติดตามศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา

เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสถาบันการศึกษาท่ีรับผิดชอบตามบริบทของตนเองใหมี

คุณภาพ 
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         12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยครูทําหนาท่ีการผลิตบุคลากร

ทางการศึกษามาโดยตลอด และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดพันธกิจ

ท่ีสําคัญไววาใหทําหนาท่ีผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดจัดทําการสํารวจความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยระบุวามีความตองการศึกษาตอในระดับ

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.43 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) จึงไดพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีสามารถสรางนักบริหารท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและ 

มีวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

       13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกท่ีตองมีการใชภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ท้ังการสื่อสาร พูด ฟง และเขียนให

เปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจึงจําเปนตองมีการรวมมือกับศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  

       13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีนักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

ตองมาเรียน  

ไมมี  

       13.3 การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการจะมีการดําเนินการในลักษณะท่ีมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร         

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีหนาท่ีในการวางแผนดําเนินงาน การจัดทํา

แผนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการ 

อ่ืน ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

    1.1 ปรัชญา  

สรางองคความรู  บูรณาการศาสตรสากล พัฒนาตนสูการเปนผูนําทางการศึกษา 

     1.2 ความสําคัญ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดกําหนดใหการผลิตบัณฑิตครู

และสงเสริมวิทยฐานะครู เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงเปนไป

ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)      

พ.ศ. 2545  มาตรา 52 วรรค 1 ท่ีระบุใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต  การพัฒนาครู 

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดย

กํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู อาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และ การพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ ในมาตรา 53 วรรค 2 ไดกําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท้ังของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมาย

กําหนด การอนุวัตตามมาตราดังกลาวจึงไดมีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ. 2546 กําหนดใหคุรุสภา ซ่ึงเปนสภาวิชาชีพ ออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

พ.ศ. 2547 และขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

รวมท้ังประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง การศึกษาเพ่ือการประกอบ

วิชาชีพ พ.ศ. 2549 

 จากความสําคัญตามกฎหมายทางการศึกษาท่ีกลาวมานั้น จะเห็นวาผูประกอบวิชาชีพ           

ทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา จะตองผาน

กระบวนการผลิตและพัฒนาท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือใหไดรับวุฒิทางการศึกษาตาม

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพท่ีกําหนดไว จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเพ่ือบริการตอ

สาธารณชนใหสอดคลองกับกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

แหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม รวมท้ังตองแสดงบทบาทในการเปน

ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน การบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเขาสูประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได 
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 ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม      

พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

ท่ีสามารถสรางองคความรูดวยวิธีการแหงปญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิสัยทัศนใน การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองความตองการจําเปนของผูท่ีเตรียมจะประกอบวิชาชีพผูบริหาร

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใหมีความพรอมดานมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีบริหารจัดการศึกษาในชุมชนและทองถ่ินใหกาวสู

มาตรฐานสากล 

1.3 วัตถุประสงค  

1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจสาระสําคัญของหลักการ และ

ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา อยางลุมลึก สามารถบูรณาการความรู ให เทาทันสถานการณ              

ความเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตระหนักรู

ศักยภาพของตนเอง สามารถวิเคราะหและประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือกําหนดภาพอนาคตทางการศึกษา

ไดอยางเหมาะสม  

1.3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีปฏิสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

อํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน สามารถแกไขปญหาและจัดการความขัดแยงภายในองคการ ตลอดจน

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

1.3.4 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพิเศษในดานการพัฒนาความเปนผูนํา      

ทางการศึกษา สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ในระดับสากล 

1.3.5 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหตระหนักรูคุณคาของหลักคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรมีแผนการพัฒนา กลยุทธในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้  

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และ

เทคโนโลย ี

 

สํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

- รายงานการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคของตลาดแรงงาน 

- เอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 

2.  จัดหาหนังสือ เอกสาร

ตํารา สําหรับการเรียน    

การสอนท่ีทันสมัย ครบถวน

สอดคลองกับจํานวนผูเรียน 

จัดทําแผนการจัดซ้ือหนังสือ

เอกสารตําราท่ีทันสมัยโดยให

หองสมุดดําเนินการจัดซ้ือและ

ใหบริการอยางท่ัวถึง 

-  รายงานการสํารวจหนังสือ

เอกสารตําราในหองสมุดท่ี

สอดคลองกับแผนการจัดซ้ือ 

3. พัฒนาอาจารยใหมี

ศักยภาพดานความรูและ

คุณธรรมพรอมท่ีจะเปน

ผูสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

จัดทําแผนพัฒนาอาจารยดาน   

การจัดการเรียนการสอนและ

เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณใน

สาขาท่ีเก่ียวของ 

-  รายงานการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาอาจารย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

   การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ให เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2548  

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

      2.1 วัน – เวลาในการจัดการเรียนการสอน 

    วัน – เวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาหรือเทียบเทาจากหลักสูตรและ

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 ปญหาท่ีนักศึกษาไมไดจบปริญญาโทในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.3.2 ปญหาท่ีนักศึกษาไมไดปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษา 

2.3.3 ปญหาท่ีนักศึกษาไมมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร

การศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน 

2.3.4 ปญหาดานทักษะพ้ืนฐานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและสืบคนขอมูล 

 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สามารถจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน

สถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณใหกับ

ผู เรียน หรือมอบหมายให ศึกษาเ พ่ิมเติมในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน ตามหลักสูตร              
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหถือเปนรายวิชา

เสริมไมนับหนวยกิต 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี  1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  2 - 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  3 - - 20 20 20 

รวม 20 40 60 60 60 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ   20 20 20 

2.5 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาบํารุงการศึกษา 2,100,000 4,200,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 2,100,000 4,200,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 

หมายเหตุ : คาใชจายตลอดหลักสูตรคนละ 315,000 บาท  

 

2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบดําเนินการ      

    1.1  คาใชจายบุคลากร 378,000 756,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 

    1.2  คาใชจายดําเนินงาน 599,000 1,198,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 

    1.3  ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

1.4  รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 

600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

รวม (ก) 1,577,000 3,154,000 4,731,000 4,731,000 4,731,000 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ข. งบลงทุน      

     คาครุภัณฑ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวม (ข) 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวม (ก) + (ข) 1,877,000 3,754,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 

จํานวนนักศึกษา 20 40 60 60 60 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 93,850 
  

 2.7   ระบบการศึกษา  

   ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย   

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2548  

 2.8   การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

   นักศึกษาสามารถเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชาได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร  

ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ป  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 63 หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตรแบบ 2 (2.1) สอดคลองตามท่ีกําหนดไวในประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้  

   ก.  หมวดวิชาเฉพาะดาน (ไมนอยกวา) 27 หนวยกิต 

    วิชาบังคับ   21 หนวยกิต 

    วิชาเลือก (ไมนอยกวา )      6 หนวยกิต 

   ข.  วิทยานิพนธ                      36  หนวยกิต 

   ค.  วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเง่ือนไขของแตละรายวิชา 

   ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
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 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

   ก.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

27 

 

หนวยกิต 

       ใหเรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  

 1) วิชาบังคับ ใหเรียน 21 หนวยกิต ตามรายวิชา  ดังนี้   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066201 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา 

Change Management and Educational Leadership   

3(3-0-6) 

1066202 การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

Educational Administration to World-Class Standard 

3(3-0-6) 

1066203 การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม 

Socio - economic Dimension of Educational Administration 

3(3-0-6) 

 1066204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา   

Innovation and Technology for Educational Administration 

3(3-0-6) 

1066501 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา  

Advanced Research Methodology in Educational 

Administration  

3(3-0-6) 

1066502 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  

Advanced Statistics for Research in Educational 

Administration 

3(3-0-6) 

1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  

Seminar in Educational Administration  

3(3-0-6) 

  

2) วิชาเลือก ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชา ดังนี้ 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066205 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

Policy and Strategy for Educational Development   

3(3-0-6) 

1066206 ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษาขามวัฒนธรรม 

Problems and Trends of Cross-cultural Educational 

Administration 

3(3-0-6) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066207 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  

Educational Resources Management 

3(3-0-6) 

1066208 การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 

Educational Administration under the Royal Initiative of     

His Majesty the King 

3(3-0-6) 

1066209 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร 

Organizational Change and Development 

3(3-0-6) 

1066210 การบริหารและจัดการหลักสูตร 

Curriculum Administration and Management   

3(3-0-6) 

1066503 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง   

Advanced Qualitative Research in Educational 

Administration 

3(3-0-6) 

  ข.  วิทยานิพนธ                        36 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066602 วิทยานิพนธ 

Dissertation 

36(0-0-108) 

  

  ค. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเง่ือนไขของแตละรายวิชา 

1) นักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษาให

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ในหมวดวิชาเฉพาะดาน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

รายวิชาท่ีเรียนเสริม ประกอบดวย  

 รหัส                               ช่ือวิชา                               น(ท-ป-ค)   
1065101   ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา                                  3(3-0-6) 
      Philosophy and Concept of Educational Management 
1065201   หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา                  3(3-0-6) 
      Principle, Theory, and Practice of Educational Administration   
1065203   ความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ                            3(3-0-6)   
     Professional Principalship 
1065202   ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาการศึกษา                  3(3-0-6) 
      Strategy and Planning for Educational Development   
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2) นักศึกษาท่ีทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

หากไดคะแนนไมถึงเกณฑท่ีกําหนด ใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาแบบไมนับหนวยกิต 

แตตองสอบผานในรายวิชาดังกลาว จึงจะถือเปนสวนหนึ่งของเกณฑการสําเร็จการศึกษา รายวิชาท่ีตอง

เรียนเสริมไดแก 

        รหัส             ช่ือวิชา                                                          น(ท-ป-ค) 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)      

       English for Graduate Studies 
 

      3)   นักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตท่ีไมไดศึกษารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

สําหรับการวิจัย หรือ ไมไดทําวิทยานิพนธมากอนตองเรียนวิชาตอไปนี้ หรือวิชาอ่ืนท่ีเทียบเทา โดยไมนับ

หนวยกิต คือ  

     รหัส             ช่ือวิชา                                                          น(ท-ป-ค) 

    1065501    สถิติเพ่ือการวิจัย                 3(3-0-6)      

          Statistics for Research  

   

 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

นักศึกษาท่ีศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรตองไดระดับคะแนน เฉลี่ยไมต่ํากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับ และตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เพ่ือเปน

ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ  
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

เลขตัวท่ี  1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี  4  บงบอกถึงระดับการศึกษา 

เลขตัวท่ี  5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี  6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

เลขตัวท่ี  4   บงบอกถึงระดับการศึกษา 

  5 หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาโท 

  6 หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

เลขตัวท่ี  5   บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

  1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

  2 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารการศึกษา  

  3 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารสถานศึกษา 

  4 หมายถึง กลุมวิชาเทคนิคการบริหาร 

  5 หมายถึง กลุมวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา 

  6 หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สัมมนา 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเน้ือหาวิชา 

ระดับการศึกษา 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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  3.1.4   แผนการศึกษา   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066201 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา 3(3-0-6) 

1066202 การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล  3(3-0-6) 

1066501 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

*1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   

 รวม 9  หนวยกิต  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

   

1066203 การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม   3(3-0-6) 

  1066204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 

  1066502 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 รวม 9  หนวยกิต  

 

หมายเหตุ    สําหรับรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต หากผูเรียนสามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ไมตองลงทะเบียนเรียน 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

XXXXXXX วิชาเลือก (1) 3 หนวยกิต 

XXXXXXX วิชาเลือก (2) 3 หนวยกิต 

 สอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)  

 รวม 9  หนวยกิต  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066602 วิทยานิพนธ (1) 12  หนวยกิต 

 รวม 12  หนวยกิต  

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066602 วิทยานิพนธ (2) 12  หนวยกิต 

 รวม 12  หนวยกิต  

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066602 วิทยานิพนธ (3) 12  หนวยกิต 

 รวม 12  หนวยกิต  

 

  



  

19 

 

  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

1. วิชาบังคับ 

  

รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1066201  การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา   3(3-0-6) 

    Change Management and Educational Leadership   

  หลักการ  แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง บทบาทของภาวะผูนํา          

ทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการนําองคกรทางการศึกษาใหทันกับโลกแหง

การเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาเพ่ือความสําเร็จในการบริหารจัดการองคการ  
 

1066202  การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล     3(3-0-6) 

 Educational Administration to World-Class Standard 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับมาตรฐานสากลในการบริหารการศึกษา องคประกอบ

ของมาตรฐานสากล เกณฑบทบาทของผูนําในการประเมินมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการศึกษา

เพ่ือกาวสูมาตรฐานสากล  
 

 

1066203  การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม     3(3-0-6) 

     Socio - economic dimension of Educational Administration 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

การศึกษา อิทธิพลของโครงสรางทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาท่ีมีผลกระทบตอการบริหาร

การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม งานวิชาการ       

การวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาเพ่ือ

การบริหารการศึกษา 
 

1066204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา     3(3-0-6)  

Innovation and Technology for Educational Administration 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการวางแผน การจัดการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอยางเปนระบบท้ังดาน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการพัฒนางาน

ดานการศึกษา เทคนิคการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําหรับวางแผนการศึกษา ระบบท่ีใชสนับสนุนการ

ตัดสินใจ และระบบสารสนเทศท่ีใชในระดับผูบริหาร การหาพันธมิตรทางเทคโนโลยี  การคาดการณ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว 
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รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

 

1066501   วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา        3(3-0-6) 

   Advanced Research Methodology in Educational Administration  

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการออกแบบการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ       

การจัดการศึกษา ศึกษาและวิจารณงานวิจัย หลักการจัดทําโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมและ

ประเมินผลขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชเครื่องมือทางสถิติและการใชสถิติข้ันสูงเพ่ือ          

การวางแผนในการคนควาวิจัย การสุมตัวอยางขอมูล การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ การวัดผล           

การวิเคราะหผลการทดสอบ การสรุปผลการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 

1066502    สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา       3(3-0-6) 

      Advanced Statistics for Research in Educational Administration 

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับเทคนิควิธีการวิเคราะหทางสถิติเก่ียวกับตัวแปร    

เชิงพหุ การวิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงพหุ          

การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหการจําแนกประเภท การวิเคราะหกลุม การวิเคราะหสหสัมพันธ     

คาโนนิคอล การวิเคราะหตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของขอมูลแบบตาราง 
 

1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  

Seminar on Educational Administration  

3(3-0-6) 

แนวโนมทางการบริหารการศึกษาในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบตอระบบ  

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สูกระบวนการปฏิบัติ พัฒนาการงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิจัยการบริหารการศึกษาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม ออกแบบการวิจัย หลักและเทคนิค  

การเขียนบทความและการนําเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ  
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2. วิชาเลือก  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066205   นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา    3(3-0-6) 

     Policy and Strategy for Educational Development 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและการวางแผน  

การวิเคราะหและประเมินนโยบายการศึกษา  การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ  องคประกอบ

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองท่ีเก่ียวกับการวางแผนการศึกษา เทคนิควิธีตาง ๆ ในการกําหนด

ยุทธศาสตร การวางแผนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ   

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน  การประเมินผลการใชแผนพัฒนาการศึกษา

ทองถ่ินของประเทศไทยและตางประเทศ 

 

1066206  ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษาขามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Problems and Trends of Cross-cultural Educational Administration 

 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรม

เปรียบเทียบความแตกตางดานปรัชญา ความเชื่อ คานิยมและบริบททางวัฒนธรรมของประเทศใน

กลุมประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ  แนวโนมการบริหารการศึกษาเพ่ือขามวัฒนธรรม ศึกษาดู

งานความแตกตางขามวัฒนธรรมในการบริหารการศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ 

 

1066207   การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา      3(3-0-6) 

     Educational Resources Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ        

งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป การจัดระบบการควบคุมภายใน การบริหาร   

ความเสี่ยง การจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู การศึกษาและ

ประยุกตใชแนวคิดโลจิสติกในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรและ        

การลงทุนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และกรณีศึกษาการบริหารและจัดการทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066208    การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชดําริ    3(3-0-6) 

  Educational Administration  under the Royal Initiative of  His Majesty  

  the King 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การกําหนดนโยบายการศึกษา การใชทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารสถานศึกษา  

การปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูของผูเรียน และการสราง     

องคความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1066209    การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร     3(3-0-6) 

      Organizational Change and Development 

   หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองคกรทางการศึกษา นโยบายทางการศึกษา        

การกําหนดกลยุทธเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร การจัดโครงสรางองคกร การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเพ่ือสรางองคกรแหงการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงและ       

การพัฒนาความเคลื่อนไหว และกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกรของประเทศไทย

และตางประเทศ 
 

 

1066210    การบริหารและจัดการหลักสูตร     3(3-0-6) 

      Curriculum Administration and Management   

   หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ในระดับประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน การวิเคราะห  

การสังเคราะหปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การบริหารและจัดการเพ่ือ    

การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ 
 

1066503 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง              3(3-0-6) 

   Advanced Qualitative Research in Educational Administration 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับธรรมชาติ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

กระบวนทัศนการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การสราง

กรอบแนวคิดในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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 ข.  วิทยานิพนธ       

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1066602 วิทยานิพนธ 

Dissertation 

36(0-0-108) 

 การคนควาวิจัยท่ีแสดงถึงความคิดริเริ่มท่ีจะนําไปสูองคความรูใหมทางการบริหาร

การศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชในการแกปญหาเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  การทํางานวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา และเขียนผลงานวิจัยในรูป

วิทยานิพนธ 
  

 ค. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเง่ือนไขของแตละรายวิชา 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค)  
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)  

English for Graduate Studies 

ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารทาง

วิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความวิจัย 

   

1065101  ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา                                  3(3-0-6) 

Philosophy and Concept of Educational  Management 

แนวคิดปรัชญาพ้ืนฐานและพุทธปรัชญา ในเชิงวิเคราะหและสังเคราะหเชื่อมโยงสูแนวคิด

ปรัชญาการศึกษาไทย กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกระบวนทัศนใหมใน            

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย         

การประยุกตใชในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและแนวโนมทางการศึกษาของทองถ่ิน 

   

1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  

Principle, Theory, and Practice of Educational Administration 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน                  

ดานการบริหารและการจัดองคกร ระบบและกระบวนการบริหารการศึกษา การสรางวิสัยทัศนในการ

บริหารการศึกษา บริบทและแนวโนมการบริหาร การศึกษาของไทยและตางประเทศ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการบริหารการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและเทคนิคการบริหารองคกรทางการศึกษายุค

ใหม 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1065202 ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาการศึกษา    3(3-0-6)  

Strategy and Planning for Educational Development 

หลักการ และแนวคิด กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและการวางแผน 

การวิเคราะหและประเมินนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธี

ตางๆ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น การประสานแผนและการนําแผนไป

ปฏิบัติ รวมท้ังการประเมินผล การใชแผนพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 

   

1065203  ความเปนนักบริหารการศกึษามืออาชีพ         3(3-0-6)  

Professional  Principalship       

คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพท่ีพึงประสงค  การพัฒนาความเปนนักบริหารการศึกษา     

มืออาชีพ วิสัยทัศน ภาวะผูนํา วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหาร มนุษยสัมพันธและความสามารถใน    

การทํางานรวมกับผูอื่น  ความรับผิดชอบงานในหนาท่ี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

องคกรวิชาชีพและการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพของนักบริหาร

การศึกษามืออาชีพ เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ  การคิดเชิงระบบ การบริหารการเปล่ียนแปลง         

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรูในองคการทางการศึกษา 
 

1065501 สถิติเพื่อการวิจัย               3(3-0-6)      

  Statistics for Research  

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย  สถิติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอางอิง 

พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก  การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย  การวิเคราะห

และการแปลความหมายขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และ     

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ 
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3.2   ช่ือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 อาจารย ดร. พรรณี สุวัตถี 

3 5099 00620 14 3 

อาจารย ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครเูชียงใหม 

6 6 6 6 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โยธิน ศรีโสภา 

3 5099 00805 61 5 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 

6 6 6 6 

3 อาจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ 

3 9303 00241 48 4 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร

มนุษย)  

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ชั่วโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

4 อาจารย ดร. พิชญาภา ยืนยาว 

3 7302 00284 02 7 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 6 6 6 

5 อาจารย ดร. นรีภัทร ผิวพอใช 

3 6010 00016 67 5 

อาจารย ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (อาชีวศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

6 6 6 6 
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 3.2.2  อาจารยประจํา 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 อาจารย ดร. พรรณี สุวัตถี 

3 5099 00620 14 3 

อาจารย ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครเูชียงใหม 

6 6 6 6 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โยธิน ศรีโสภา 

3 5099 00805 61 5 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 

6 6 6 6 

3 อาจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ 

3 9303 00241 48 4 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (วัดและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร

มนุษย)  

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

4 อาจารย ดร. พิชญาภา ยืนยาว 

3 7302 00284 02 7 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 6 6 6 

5 อาจารย ดร. นรีภัทร ผิวพอใช 

3 6010 00016 67 5 

อาจารย ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (อาชีวศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

6 6 6 6 

6 อาจารย ดร. จิตตริัตน แสงเลิศอุทัย 

3 5099 00207 34 3 

อาจารย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เยาวภา บัวเวช 

3 7301 00172 62 6 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

นศ.ม. (ประชาสมัพันธ) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

6 6 6 6 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชัย ลําใย 

5 73050 0042 20 3 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (เทคโนโลยีทาง 

การศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

6 6 6 6 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมจิต จันทรฉาย 

3 7399 00352 53 8 

ผูชวย

ศาสตราจารย 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ

พัฒนาหลักสตูร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

10 อาจารย ดร. ดรณุี โกเมนเอก 

3 7006 00019 80 1 

อาจารย ปร.ด. (การจดัการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

6 6 6 6 

11 อาจารย ดร. นภาภรณ ยอดสิน 

5 6404 00001 80 8 

อาจารย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 6 6 6 

12 อาจารย ดร. สุวิมล มรรควิบูลยชัย 

3 1015 01471 42 6 

อาจารย Ph.D. (Computer Science) 

Edith Cowan University 

Australia 

พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วท.บ. (สถิติ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษา นอยทิม 

3 7301 01556 01 1 

ผูชวย

ศาสตราจารย 
Ph.D. (TESOL)  

University of Technology, 

Sydney Australia. 

กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

6 6 6 6 

14 รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน คีรินทร 

3 7303 00074 54 7 

รอง

ศาสตราจารย 
Ph.D. (English as an 

International Language) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 

บางแสน 

6 6 6 6 

15 อาจารย ดร. กันตดนยั วรจิตติพล 

3 7301 00700 16 9 
อาจารย  Ph.D. (Composition and 

TESOL) Indiana University 

of Pennsylvania, USA 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 6 6 6 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

16 อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี

3 1016 01000 14 0 

อาจารย 

 

นศ.ด. (นิเทศศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 6 6 6 

  



  

33 

 

3.2.3  อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ 

3 7399 00315 95 1 

รอง

ศาสตราจารย 
Ph.D. (Educational 

Administration) KSU, 

Kansas USA.  

M.S. (Educational  

Administration) KSU, 

Kansas USA.  

กศ.บ.(ฟสิกส,คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร  

3 3 3 3 

2 รองศาสตราจารย ดร. อุทัย บุญประเสริฐ 

3 1014 00536 63 8 

รอง

ศาสตราจารย 
Ph.D. (International and 

Development Education) 

Pittsburk University,USA 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ค.ม. (โสตทัศนส่ือสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ค.บ. (สังคมศึกษา/ประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

3 3 3 3 

3 รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร 

3 7301 01679 83 0 

รอง

ศาสตราจารย 
Ph.D. (Educational 

Administration)  

The University of 

Oklahoma, USA. 

M.S. (Educational 

Administration) Texas A&I 

University, USA. 

กศ.บ. (มัธยมศึกษา เคมี-

ภาษาอังกฤษ)  

วิทยาลัยวชิาการศึกษา  

บางแสน 

 

3 3 3 3 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

4 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ 

3 4505 00854 17 4 

นักวิชาการ

ศึกษา

ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.ด.(บริหารและจัดการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

กศ.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 

3 3 3 3 

5 ดร.สวัสดิ์ ภูทอง 

3 6601 00412 57 1 

นักวิชาการ

ศึกษา

ชํานาญการ

พิเศษ 

ค.ด. (การศึกษานอกระบบ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา )  

มหาวิทยาลยัขอนแกน    

น.บ.  (กฎหมาย)

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

  

3 3 3 3 

6 ดร.จุรินทร มิลินทสูต 

3 1499 00315 70 1 

ผูบริหาร

สถานศึกษา

เช่ียวชาญ 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คอ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)  

สถาบันพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

คอ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

3 3 3 3 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนง 

 

คุณวุฒิการ 

ศึกษา 

 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

7 ดร.ถาวร เสงเอียด 

3 9305 00668 50 3 

คณบด ี กศ.ด. (บริหารและจัดการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ค.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง 

(การประถมศึกษา)  

วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี 

3 3 3 3 

8 ดร.สําเริง กุจิรพันธ 

3 1005 00520 00 0 

ผูบริหาร

สถานศึกษา

เช่ียวชาญ 

Ed.D. (Educational 

Administration) 

University of Northern 

Philippines,  Philippines  

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

พิษณุโลก  

3 3 3 3 

9 นายนคร ตังคะพิภพ 

3 7699 00287 18 3 

อดีตผูบริหาร

สถานศึกษา

เช่ียวชาญ

พิเศษ 

ค.ม. (บริหารและจัดการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศบ. (วิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร  

3 3 3 3 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)  

 ไมมี 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

หัวขอวิทยานิพนธจะตรงกับท่ีนักศึกษามีประสบการณและพรอมท่ีจะสรางองคความรู และ

สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทํา

วิทยานิพนธ มีแบบแผนการทําวิทยานิพนธท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถสรางองคความรูจากการทําวิทยานิพนธ มีความเชี่ยวชาญในการใช

เครื่องมือ โปรแกรม ในการทําวิทยานิพนธ สามารถเปนตนแบบขององคความรูใหม ๆ ในการพัฒนา

การศึกษาตอไป  

 5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 2 เปนตนไป  

 5.4 จํานวนหนวยกิต  

36 หนวยกิต แบงเปน 3 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 12 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธอยางชัดเจน จัดทําคลีนิคการให

คําปรึกษา จัดทําบันทึก การใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  

 5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธเปนรายคน จากการเรียนในรายวิชา

วิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะเปนผูติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และมีการจัด

สอบการนําเสนอ ท่ีมีคณะกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานสรางสรรคผลงานวิจัย

ระดับสูงทางการบริหาร

การศึกษา  

 

กําหนดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัยระดับสูง ท้ังการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  และใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม 

การวิจัย ท้ังการสัมมนา นําเสนอ ตีพิมพ เผยแพร วิพากษ และประเมินผล

งานวิจัยทางสังคมศาสตรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

ดานการกาวเขาสู

มาตรฐานสากล 

กําหนดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

สรางภาคเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับนานาชาติ 

ดานภาวะผูนํา  กําหนดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับผูนํา และภาวะผูนําทางการศึกษา   

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนําทางการศึกษา ท้ังในระดับประเทศ

และในระดับสถานศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 

     หมวดการศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   1) มีความรูความเขาใจในมโนทัศนเก่ียวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผูบริหารและจัดการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษาและคานิยมท่ีพึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคม

แหงความพอเพียงและยั่งยืน 

   2) ยอมรับในคุณคาของความแตกตางหลากหลายและสามารถวิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินและนําความรูเก่ียวกับคุณธรรมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/

ผูบริหารสถานศึกษาและคานิยมท่ีพึงประสงคไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพ่ือ

สรางสรรคสังคมแหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 

   3) ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพ้ืนฐาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

   4) มีความรูเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ัง

สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

   5) มีความสามารถในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (good governance) 

   6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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  2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมตองผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและผูตาม มีความซ่ือสัตย นอกจากนี้

อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในทุกรายวิชา  

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 

 2.2 ความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   1) มีความรูความเขาใจและเห็นความสัมพันธของหลักการกระบวนการบริหาร

การศึกษา รวมถึงนโยบายและการวางแผนการศึกษา 

     2)  สามารถบูรณาการความรูในเรื่องของการบริหารดานการบริหารจัดการศึกษา ดาน

วิชาการ ธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานท่ี งานบุคลากร บริหารกิจการนักเรียน บริหารทรัพยากรรวม

ไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชในการประกอบวิชาชีพ 

   3)  สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและ

หลักการท่ีเก่ียวของกับหลักการบริหารการศึกษา ไปใชในการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   4)  ตระหนักถึงคุณคาและการนําความรูเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา การพัฒนา

หลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การบริหารและประชาสัมพันธ และ

ความสัมพันธกับชุมชนตลอดจนการวิจัยทางการศึกษาไปประยุกตใชใน การบริหารการศึกษา และ  การ

บริหารสถานศึกษา 

  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

       ใช การ เ รี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ  เน นหลั กการทา งทฤษฎี          

ทางการบริหารและอธิบายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงดานการบริหารการศึกษา  และทันตอ          

การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา และจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษสอนเฉพาะเรื่อง  
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  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีใหนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

6) ประเมินจากวิทยานิพนธ 

 

 2.3  ทักษะทางปญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ

การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาบริหารและจัดการศึกษา ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตอง

เนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวย

ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ  จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะ     ทาง

ปญญาดังนี้ 

   1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดแบบตาง ๆ  

   2) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

และการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   3) สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารการศึกษา  

องคความรูหรือนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

   4) ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการประกอบวิชาชีพและการแกปญหา

ตามสถานการณ 

2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) จัดทํารายงานกรณีศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา  โดยศึกษาจากปญหา    

การวิจัย นํามาวิเคราะห เสนอแนวทางในการบริหารจัดการโดยนําองคความรูทางดานทฤษฎี หลักการ 

และแนวคิดทางการบริหารการศึกษา มาประยุกตใช 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสแลกแปลี่ยนเรียนรูรวมกันและรวมกันปฏิบัติจริง 
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 2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

 

 2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

    นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน 

คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู ใตบังคับบัญชา 

ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก

วิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไป

เรียนวิชาท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ  นี้ 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและ

สมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร 

2) สามารถสรางความสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

3) เคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานดวยความเขาใจและเปนมิตร 

4) ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปน

กัลยาณมิตร 

5) พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

ท้ังนี้คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน 

  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

    ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผู อ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี

ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา  

  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง  ๆ และความครบถวนชัดเจน

ตรงประเด็นของขอมูล 

 

 2.5 ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติข้ันพ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา  

2) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติ

พ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

3) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา  

4) นําความรูดานการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร และสถิติ

พ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง  ๆ  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 

และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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 2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข           

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ

ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

2) การทดสอบการวิ เคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบการทํารายงานกรณี  และ           

การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย  

 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   

 (Curriculum Mapping)  

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

  1) คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความรูความเขาใจในมโนทัศนเก่ียวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน จรรยาบรรณของ

วิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษาและคานิยมท่ีพึงประสงคสําหรับการสรางสรรค

สังคมแหงความพอเพียงและยั่งยืน 

1.2 ยอมรับในคุณคาของความแตกตางหลากหลายและสามารถวิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินและนําความรูเก่ียวกับคุณธรรมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/

ผูบริหารสถานศึกษาและคานิยมท่ีพึงประสงคไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพ่ือ

สรางสรรคสังคมแหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 

1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรม

พ้ืนฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารและจัดการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

1.4 มีความรูเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ัง

สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

1.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (good governance) 

1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2)  ความรู 

2.1 มีความรูความเขาใจและเห็นความสัมพันธของหลักการกระบวนการบริหาร

การศึกษา รวมถึงนโยบายและการวางแผนการศึกษา 

2.2 สามารถบูรณาการความรูในเรื่องของการบริหารดานการบริหารจัดการศึกษา ดาน

วิชาการ ธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานท่ี งานบุคลากร บริหารกิจการนักเรียน บริหารทรัพยากรรวม

ไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชในการประกอบวิชาชีพ 

2.3 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและ

หลักการท่ีเก่ียวของกับหลักการบริหารการศึกษา ไปใชในการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตระหนักถึงคุณคาและการนําความรูไปใชเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การบริหารและประชาสัมพันธ และ

ความสัมพันธกับชุมชน  

   

 3)  ทักษะทางปญญา 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดแบบตาง ๆ  

3.2 สามารถวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารและ        

จัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.3 สามารถวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและ    

จัดการศึกษา องคความรูหรือนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิ ถีทางปญญาในการประกอบวิชาชีพและ          

การแกปญหาตามสถานการณ 

 

 4)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและ

สมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร 

4.2 สามารถสรางความสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

4.3 เคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานดวยความเขาใจและเปนมิตร 

4.4 ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปน

กัลยาณมิตร 
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4.5 รับผิดชอบในการกระทําของตนเองและงานในกลุม 

4.6 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 

 5) ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติข้ันพ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา 

5.2 สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติ

พ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

5.3 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา 

5.4 นําความรูดานการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร และสถิติ

พ้ืนฐานในการสื่อสาร การเรียนรูและการบริหารการศึกษา ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

      ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะดาน                         

วิชาบังคับ :                         

1066201 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ

ภาวะผูนําการศึกษา 
                        

1066202 การบริหารสถานศึกษาสู

มาตรฐานสากล 
                        

1066203 การบริหารการศึกษาทาง     

เศรษฐสังคม 
O  O O O      O O           O  

1066204 นวัตกรรมการบริหารการศึกษา   O  O O O  O       O O O   O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1066501 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสงูทางการ

บริหารการศึกษา  
  O  O  O O      O O   O O    O O 

1066502 สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา  
  O  O  O O      O O   O O    O O 

1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1 O      O   O         O O   O O 

วิชาเลือก                         

1066205 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษา 
O   O O    O O   O     O O O    O 

1066206 ปญหาและแนวโนมทางการบริหาร

การศึกษาขามวัฒนธรรม 
O      O   O         O O   O O 

1066207 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา                      O  O O 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1066208 การบริหารการศึกษาตามแนว

พระราชดาํริ 
             O O O    O O O   

1066209 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

องคกร 
             O O O    O O O   

1066210 การบริหารและจัดการหลักสูตร O   O O    O O   O     O O O    O 

1066503 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร

การศึกษาข้ันสูง   
  O  O  O O      O O   O O    O O 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต                         

1065101 ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัด

การศึกษา 
    O O    O            O   

1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการ

บริหารการศึกษา 
  O   O        O    O     O O 



  

48 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1065202 ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนา

การศึกษา 
  O   O            O     O  

1065203 ความเปนนักบริหารการศึกษามือ

อาชีพ 
                      O  

1065501 สถิติเพื่อการวิจัย  O O  O O  O O   O O  O O O O        
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และ

นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา จะเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

องคกรสภาวิชาชีพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาใน     

ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน         

การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสง

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ

นั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 2 ปท่ี 5 เปนตน 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต การประเมิน

จากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ  

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 

ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และ      

การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน  1) จํานวนรางวัลทางสังคมและ

วิชาชีพ 2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกร

ท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 

  3.1.1 มีความประพฤติดี 

  3.1.2  ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.1.3  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  3.1.4  สอบไดรายวิชาตาง ๆ  ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

  3.1.5  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

  3.1.6  สอบผานรายวิชาในการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.1.7  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถวนตามขอบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.2  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

   3.2.1  เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

   3.2.2  ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   3.2.3  ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  ยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอสําเร็จการศึกษา

ตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับ       

การพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม 

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ  

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการ

สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารและจัด

การศึกษา 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร จะดําเนินในลักษณะโครงการมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจํา

สาขาวิชาประกอบดวย ประธานหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมเปน

กรรมการ รับผิดชอบบริหารหลักสูตรโดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจน

กําหนดนโยบายในการปฏิบัติ 

 ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ

คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย

กระทําทุกปอยางตอเนื่องดังนี้ 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัยโดยอาจารยและ

นักศึกษาสามารถกาวทัน

หรือเปนผูนําในการสราง

องคความรูใหมๆ ทางดาน

การบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู มีแนวทางการ

เรียนท่ีสรางท้ังความรู

ความสามารถในวิชาการ

วิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

1.1 จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ

มาตรฐานวิชาชีพดานการ

บริหารการศึกษาระดับสากล

หรือระดับชาติ  

 

 

1.2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ 5 ป 

 

 

2.1. จัดแนวทางการเรียนในวิชา 

เรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ และมีแนว

ทางการเรียนหรือกิจกรรม

ประจําวิชาใหนักศึกษาได

ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวย

ตนเอง 

 

 

1.1 หลักสูตรไดรับการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหาร

การศึกษาวาไดมาตรฐานทาง

วิชาการ มีความทันสมัยและ

ปรับปรุงเสมอ  และมีการปรับปรุง  

   สมอ 

1.2 หลักสูตรไดรับการประเมินจาก

แหลงประกอบการหรือผูใชบัณฑิต

วาสอดคลองกับความตองการของ

แหลงงาน 

 

2.1 จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาค  ปฏิบัติ 

และวิชาเรียนท่ีมี  แนวทางให

นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู

ใหมไดดวยตนเอง 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 จัดสัมมนาเพ่ือเปดโอกาสให

นักศึกษา คณาจารย และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกได

แลกเปลี่ยนความคิดเปนเรียนรู

ประสบการณซ่ึงกันและกัน 

รวมท้ังการศึกษาดูงานแหลง

ปฏิบัติงานจริง 

2.3. จัดใหมีผูสนับสนุนการ   

    เรียนรู และหรือ ผูชวยสอน

เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู 

 

3.1. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเปนผูมี

ประสบการณตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 มีจํานวนคณาจารยประจําไม

นอยกวาเกณฑมาตรฐาน  

 

 

3.3. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน

เปนผูนําในทางวิชาการ และ

หรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพดานการบริหาร

การศึกษาหรือในดานท่ี

เก่ียวของ 

3.4. สงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรใหไปดูงานใน

หลักสูตรหรือวิชาการท่ี

เก่ียวของ ท้ังในและ

ตางประเทศ 

2.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารย  

   ประจํา และ อาจารยพิเศษ ประวัติ

อาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ 

และการพัฒนาอบรม ของอาจารย 

 

 

 

2.3 ประเมินความรูความเขาใจ และ

ทักษะท่ีไดรับจากการสัมมนาและ

การศึกษาดูงาน 

 

 

3.1 จํานวนบุคลากรผูสนับ สนุนการ

เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู 

 

3.2 ผลการประเมินการเรียนการ สอน

อาจารยผูสอน และการสนับสนุน

การเรียนรูของผูสนับสนุนการ

เรียนรู โดยนักศึกษา 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

4. มีการประเมินมาตรฐาน

ของหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พัฒนาอาจารยผูสอนใหมี

ความรูทางวิชาการท่ี

ทันสมัยและสามารถ

เชื่อมโยงกับวิชาการและ

ภาคปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

6. พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารหลักสูตร 

4.1. มีการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการผูทรง คุณวุฒิ

ภายในทุกป และภายนอก

อยางนอยทุก 5 ป  

4.2 จัดทําฐานขอมูลทางดาน 

   นักศึกษา อาจารย อุปกรณ  

   เครื่องมือวิจัย งบประมาณ  

   ความรวมมือกับตางประเทศ     

   ผลงานทางวิชาการทุกภาค 

   การศึกษาเพ่ือเปนขอมูลใน 

   การประเมินของคณะ 

   กรรมการ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของ  

     หลักสูตรและการเรียนการ 

     สอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ  

     การศึกษา 

 

5.1 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยโดย

การสงเสริมการศึกษาตอ  

ประชุม อบรมและการศึกษาดู

งานท้ังในและตางประเทศใน

สาขาท่ีเก่ียวของกับการเรียน

การสอน รวมท้ังการทําวิจัย

หรือเอกสารทางวิชาการตางๆ  

 

6.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรในการ

บริหารงานท้ังในเรื่องแผนการ

ดําเนินงาน บุคคลและ

งบประมาณ รวมท้ังมี

แผนปฏิบัติการรายป 

4.1  ประเมินผลโดยคณะ กรรมการท่ี

ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ 

ทุกป 

 

  4.2 ประเมินผลโดยคณะ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  5  ป 

 

 

 

 

 

 

4.3 ประเมินผลโดยบัณฑิต  

ผูสําเร็จการศึกษาทุก ๆ  2 ป 

 

 

 

5.1 รายงานผลการพัฒนาอาจารย

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

6.1 มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การรายป 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือ

ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน    

การสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

  มีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน 

นอกจากนี้ยังไดมีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดหาอุปกรณท่ีใชสนับสนุน การจัด    

การเรียนการสอนอยางพอเพียง 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือ  และตําราท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่อ อ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน 

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีการประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหองสมุด และทําหนาท่ีประเมิน     

ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา ท้ังนี้จะขอใหทางเจาหนาท่ีหองสมุดประสานงานกับรานจําหนาย

หนังสือตางๆ สงรายการหนังสือเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนคัดเลือกใน

การเสนอจัดซ้ือเปนประจําทุกเดือน 

 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม

จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตาม

หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

3.3.1 ประธานสาขาวิชาเปนผูเสนอชื่อพรอมใบสมัครเปนอาจารยพิเศษ โดยผาน   

ความเห็นชอบจากคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะ 

3.3.2 ประธานสาขาวิชาจัดใหมีผูประสานงานกับอาจารยพิเศษท่ีเสนอชื่อ 

3.3.3 ผูประสานงานกับอาจารยพิเศษ มีหนาท่ีประสานงานโดยตรงกับอาจารยพิเศษ

เก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี เนื้อหา กิจกรรมการสอน การประเมินผล ประกาศระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

หรือ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.3.4 การแตงตั้งอาจารยพิเศษตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ

สภาวิชาการ 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และมี

ความรูดานการบริหารการศึกษา  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรสายสนับสนุนจะตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและจะตองสามารถ

บริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมหรือการสอนงาน 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

  มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได  โดยอาจารยจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแก

นักศึกษารวมท้ังกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได ในสวนของ     

การขอปรึกษาดานอ่ืนนอกเหนือจากทางดานวิชาการ จะมีการจัดเจาหนาท่ีประจําโครงการใหคําปรึกษา 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

                    กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 มีการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใช

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัย อันเ ก่ียวเนื่องกับการประมาณ            

ความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ   

การเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.   อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน 

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

√ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

√ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนให

ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

√ √ √ √ 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู

ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) 

   √ 

13.   อ่ืนๆ ระบุ....................     

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป     

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ผานรวม (ขอ)     
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนา     

การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวา

มีความเขาใจหรือไม  โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา        

การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ี

กลาวขางตนแลว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  หากวิธีการท่ีใช

ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได  ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ

หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป  หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน    

การสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน  ท้ังดานทักษะกลยุทธ  

การสอน  การตรงตอเวลา  การชี้แจงเปาหมาย  วัตถุประสงครายวิชา  ชี้แจงเกณฑการประเมินผล

รายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปท่ี  2 และเรียน

รายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลว ซ่ึงจะเปนชวงเวลาท่ีนักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาจะสามารถติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา

สามารถนําความรูท่ีเรียนมาท้ังหมดมาประยุกตใชกับการศึกษา วิเคราะหกับกรณีศึกษา ปฏิบัติงานได

จริงหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือ       

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและ

ในแตละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7   

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย     

1 คน ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 ท้ังนี้   มหาวิทยาลัยได กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให ทันสมัย แสดง           

การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมี        

การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 จากการรวบรวมขอมูล  จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต

ละรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย        

ใน  การปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะ

กระทําทุก 5 ป  ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

……………………………… 

 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 

๒๕๔๙      เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ระเบียบ คําสั่งหรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ และใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”     หมายถึง   การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

                                                                    ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตร  

                                                                    บัณฑิตชั้นสูง  หรือระดับปริญญาเอก 

“มหาวิทยาลัย”                         หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 “สภามหาวิทยาลัย”               หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 “อธิการบดี”                            หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 

ภาคผนวก ก 
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           “สํานักงานบัณฑิตศึกษา”            หมายถึง   หนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงาน 

                                                                    ทะเบียน  ปฏิบัติหนาท่ีประสานงาน ติดตาม 

                                                                    และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ 

                                                                    บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

          “คณบดี”            หมายถึง   คณบดีท่ีรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปดสอน 

           “หลักสูตรสาขาวิชารวม”      หมายถึง   หลักสูตรท่ีสรางข้ึนโดยมีเนื้อหาสาระหลาย 

                                                                     สาขาวิชาท่ีดําเนินการรวมกันโดยใชบุคลากร 

                                                                     จากหลายคณะหรือหลายสาขาวิชา 

           “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”       หมายถึง   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

       แตงตั้งตามความในขอ ๗ แหงขอบังคับนี้ 

          “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”      หมายถึง   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา หรือสาขาวิชา 

       รวมท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง     

            “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร”     หมายถึง  อาจารยประจําท่ีมีภาระหนาท่ีในการ 

       บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน   

        พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผล 

        หลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

            “อาจารยประจําหลักสูตร”       หมายถึง  อาจารยประจําและอาจารยพิเศษท่ีทําหนาท่ี  

                                                                       รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา 

         วิทยานิพนธ   และอาจารยผูสอนซ่ึงมี    

         คุณสมบัติตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

            “อาจารยประจํา”                     หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีหลัก 

                ทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ 

         หนาท่ีเต็มเวลา ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

         ในหลักสูตรท่ีเปดสอน   

            “อาจารยพิเศษ”                     หมายถึง   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี 

                            มหาวิทยาลัย  แตงตั้งใหเปนผูสอน 

         สอบ และ/หรือควบคุม วิทยานิพนธ 

         ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ  

                                                                        ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

           “การศึกษาภาคปกติ”                      หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา 

          ในวัน และเวลาราชการ เปนหลัก  
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           “การศึกษาภาคพิเศษ”        หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา  

     ในวัน  และเวลาท่ีมิใชวันและเวลา 

     ราชการเปนหลัก 

ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาจาก 

การใชขอบังคับนี้ 

 

หมวด  ๑ 

ระบบการบริหารงาน  

 

ขอ ๖  การบริหารงานบัณฑิตศึกษา  มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้ 

           ๖.๑ ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย 

                     ๖.๑.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

                     ๖.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

           ๖.๒ ใหมีสํานักงานบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปฏิบัติหนาท่ีประสานงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

           ๖.๓ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งบุคคล หรือคณะกรรมการนอกเหนือไปจากกรรมการใน

ขอ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ ตามความจําเปน 

 

ขอ ๗  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไมเกิน ๑๕ คน 

ประกอบดวย 

 ๗.๑ อธิการบดีเปนประธาน 

 ๗.๒ รองอธิการบดีหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย เปนรองประธาน 

 ๗.๓ คณบดีท่ีรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกคณะเปนกรรมการ 

 ๗.๔ ผูแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน ๖ คน  

 ๗.๕ ผูแทนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวน ๑ คน ให

คณะกรรมการตามขอ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ และ ๗.๔ เปนผูพิจารณาคัดเลือก 

 ๗.๖  ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการ หรือการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน ๑ คน โดยใหกรรมการในขอ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ , ๗.๔ และ ขอ ๗.๕ เปนผูพิจารณาคัดเลือก

กรรมการบัณฑิตศึกษา ตามขอ ๗.๔, ๗.๕ และขอ ๗.๖ ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป แต

อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
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กรณีกรรมการบัณฑิตศึกษาวางลงกอนครบวาระ ใหแตงตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน

ข้ึนแทนโดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีวางลง เวนแตวาระของ

กรรมการท่ีวางลงนั้นเหลืออยูนอยกวา ๙๐ วัน 

กรณีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครบวาระและยังมิไดแตงตั้ งคณะกรรมการใหม ให

คณะกรรมการชุดเดิมท่ีหมดวาระลงนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม

ข้ึนรับหนาท่ีแทน แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๙๐ วัน หลังจากท่ีคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ 

๗.๗ ใหหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  

 

ขอ ๘  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

           ๘.๑ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

           ๘ .๒ เสนอระเบียบขอบังคับท่ีเ ก่ียวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

          ๘.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 

           ๘.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษาของแตละสาขาวิชา เพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 

           ๘.๕ ควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

          ๘.๖ ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 

          ๘.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญเพ่ือรวม

ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

         ๘.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

ขอ ๙  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามขอเสนอของคณบดี โดยมีกรรมการ

สาขาวิชาละไมเกิน ๗ คน ประกอบดวย 

 ๙.๑ คณบดีหรือบุคคลท่ีคณบดีมอบหมายหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมายในกรณีท่ี

เปนสาขาวิชารวม เปนประธาน  

 ๙.๒  อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

 ๙.๓ ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณในการจัดการศึกษาหรือการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขานั้น ๑ คน โดยใหกรรมการในขอ ๙.๑ และ ๙.๒ เปนผูพิจารณาคัดเลือก 

กรณีหลักสูตรสาขาวิชารวม ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีประกอบ

ไปดวยกรรมการจากสาขา สาขาวิชาละไมเกิน ๓ คน 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป แตอาจไดรับแตงตั้งอีก

ได ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการเปนรองประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการอีก ๑ คน  

 กรณีกรรมการบริหารหลักสูตรวางลงกอนครบวาระ ใหแตงตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกันข้ึนแทนโดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีวางลง เวนแตวาระ

ของกรรมการท่ีวางลงนั้นเหลืออยูนอยกวา ๙๐ วัน 

 กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครบวาระและยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม ให

คณะกรรมการชุดเดิมท่ีหมดวาระลงนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม

ข้ึนรับหนาท่ีแทน  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๙๐ วัน หลังจากท่ีคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ 

 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   

            ๑๐.๑ ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลอง

กับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

            ๑๐.๒ ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

            ๑๐.๓ จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชา 

            ๑๐.๔ ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร      

            ๑๐.๕ พิจารณาเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชาเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

            ๑๐.๖ พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 

            ๑๐.๗ พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระตอมหาวิทยาลัย 

            ๑๐.๘ พิจารณาตรวจสอบและเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุมัติประกาศนียบัตร

และปริญญาบัตร  

            ๑๐.๙ พิจารณาเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

สาขาวิชาตอมหาวิทยาลัย 

            ๑๐.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอมหาวิทยาลัย   

 

ขอ ๑๑  ใหคณบดีคณะท่ีมีสาขาวิชาเปดสอนหรือจะเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย หรือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากรณี

สาขาวิชารวม 
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ขอ ๑๒  ใหอธิการบดี รองอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย คณบดี และประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  ดูแล กํากับ ประสานงาน  และติดตามใหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ ๑๓  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการดังนี้ 

            ๑๓.๑  สํานักงานบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ปฏิบัติหนาท่ีประสานงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

            ๑๓.๒ คณะสามารถจัดใหมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนแบบสาขาวิชารวมจากหลาย

คณะหรือหลายสาขาวิชาได 

            ๑๓.๓ คณะสามารถจัดการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและนอกประเทศได 

            ๑๓.๔ คณะหรือสํานักงานบัณฑิตศึกษา สามารถออกประกาศท่ีไมขัดกับขอบังคับและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัยได 

 

ขอ ๑๔  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

            ๑๔.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

             ๑๔.๒  ปริญญาโท   

             ๑๔.๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

             ๑๔.๔  ปริญญาเอก  

 

ขอ ๑๕  ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางหลักสูตร 

            ๑๕.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงคหลักสูตร 

                    ๑๕.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน และ

ควรเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

                     ๑๕.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู
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ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม

ไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและ

บูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

            ๑๕.๒ โครงสรางหลักสูตร 

          ๑๕.๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

          ๑๕.๒.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ 

               แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 

              แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได

โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

              แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา

วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

   นักศึกษาสามารถศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญาได ท้ังนี้ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

         ๑๕.๒.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

 แบบ ๑   เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี

กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน

เพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

        แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม

นอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

        แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

       ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐาน

และคุณภาพเดียวกัน 

 แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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           แบบ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

           แบบ ๒ .๒ ผู เ ข า ศึกษา ท่ีสํ า เ ร็ จปริญญาตรี  จะตอ ง ทํ า

วิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

          ท้ังนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี

มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 

ขอ ๑๖  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

          ๑๖.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” 

อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 ๑๖.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชา

ตอทาย 

 ๑๖.๓  ปริญญาโทและปริญญาเอก  ใหใชชื่อปริญญาและอักษรยอตามท่ีไดกําหนดในพระราช

กฤษฎีกาท่ีไดมีการตราไวแลว หากสาขาวิชาหรือชื่อปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ การกําหนด

ชื่อปริญญาตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 

 

ขอ ๑๗  การจัดการศึกษา  

  ๑๗.๑ ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปด

การศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกติ 

  ๑๗.๒ การคิดหนวยกิต 

             ๑๗.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

           ๑๗.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

           ๑๗.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
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           ๑๗.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย   ท่ีใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

ระบบทวิภาค 

          ๑๗.๒.๕ การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

           ๑๗.๒.๖ วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๑๗.๓ ประเภทการจัดการศึกษาแบงเปน ๒ ประเภท คือ การจัดการศึกษาภาคปกติและ           

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

              ๑๗.๔ ภาษาท่ีใชในการศึกษารายวิชาอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา ใหใชเวลาการศึกษาในแตละหลักสูตรดังนี้ 

 ๑๘.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ไมเกิน ๓  ปการศึกษา 

 ๑๘.๒ ปริญญาโท ไมเกิน ๕ ปการศึกษา  

                   สําหรับผูศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ใหเปนไปตามระยะเวลา

การศึกษาของแตละหลักสูตร 

 ๑๘.๓ ปริญญาเอก สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมเกิน ๘ ป

การศึกษา  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไมเกิน ๖ ปการศึกษา  

 หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดในขอ ๑๘.๑ , ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ใหถือวาพนสภาพการเปน

นักศึกษา 

หมวด ๓ 

การควบคุมการศึกษา 

 

ขอ ๑๙  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา

เดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํา

ตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑๙.๑  ปริญญาโท 

            ๑๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน 
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             ๑๙.๑.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

               ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

              ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

              ๑๙ .๑ .๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ 

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ

กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         ๑๙.๑.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและ     

การทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

            ๑๙.๒ ปริญญาเอก 

          ๑๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน 

          ๑๙.๒.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

             ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

             ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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          ๑๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจํา ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการ

ทําวิจัย       ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         ๑๙.๒.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย      

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ี

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

     ๑๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๑๙.๑.๑ และ ๑๙.๑.๔ โดย

อนุโลม 

 

ขอ ๒๐  ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือการคนควาอิสระ การควบคุมวิทยานิพนธ ภาค

นิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๒๑  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ๒๑.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาได

มากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน 

 ๒๑.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระของ

นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือ การ

คนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ี

คนควาอิสระ ๓ คน ท้ังนี้ ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๒๑.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

 

ขอ ๒๒  อาจารยท่ีปรึกษา  

มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มี

หนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษา 
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ขอ ๒๓  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

 ๒๓.๑ การบริหารหลักสูตร 

 ๒๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ๒๓.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 ๒๓.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

ขอ ๒๔  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

 

ขอ ๒๕  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ๒๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๒๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

 ๒๕.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๒๕.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผล 

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 

ขอ ๒๖  การรับสมัคร การรับเขาศึกษา ประเภทของนักศึกษา และการรายงานตัวเปนนักศึกษา ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๒๗  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

  ๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาใด ตองเปนไปตามแผนการเรียนท่ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  ๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

       ๒๗.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนนับหนวยกิต และคิดคาคะแนน (Credit) 

       ๒๗.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนนับหนวยกิตแตไมคิดคาคะแนน (Non–Credit) 

       ๒๗.๒.๓ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือรวมฟง (Audit) 

           ๒๗.๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวย

กิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตรตามขอ ๑๘  
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            การลงทะเบียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑกําหนด อาจทําไดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   ๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ยกเวน

รายวิชาท่ีเปนวิทยานิพนธหรือเปนภาคเรียนสุดทาย ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร แตเฉพาะภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในภาคการศึกษาปกติได 

  ๒๗.๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้าในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนตั้งแต

ระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแลวแตไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวา ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้าในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวา

ระดับคะแนน A เพ่ือคิดคาคะแนนอีกได 

  ๒๗.๖ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนครบตามหลักสูตรรวมแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา และ

นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ตองชําระคารักษาสถานภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๒๗.๗ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุในแผนการเรียน หรือเทียบเทาในมหาวิทยาลัย

อ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

ขอ ๒๘  การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 

  ๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ๒๘.๒ การถอนวิชาเรียนกระทําไดดังนี้ 

  กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาค

การศึกษาฤดูรอน เม่ือไดรับอนุมัติการเพิกถอนแลว รายวิชานั้นจะไมมีการบันทึกลงในใบแสดงผล

การศึกษา 

  กรณีการถอนเม่ือพนกําหนด ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือพนสัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาฤดูรอน แตยังอยูกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห เม่ือไดรับการ

อนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยมีบันทึกอักษร “W” ในชองผล

การศึกษา 

  การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากท้ังอาจารยท่ีปรึกษา

และอาจารยท่ีสอนรายวิชานั้นๆ  และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

  กําหนดระยะเวลาการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลา

เทากับภาคการศึกษาปกติ   ใหกําหนดตามระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ ๒๙  การยกเวนหรือเทียบโอนผลการเรียน 

  มหาวิทยาลัยยกเวนหรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนอ่ืนภายใตเง่ือนไข

ตอไปนี้ 

  ๒๙.๑ เปนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงไดศึกษามาแลวไมเกิน ๕ ป และไดผลการศึกษาไม

ต่ํากวา P หรือ S หรือไมต่ํากวา B ในวิชาเฉพาะดาน  และไมต่ํากวา C ในรายวิชาอ่ืน 

  ๒๙.๒ ไมเปนรายวิชาท่ีเปนวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ 

๒๙.๓ จํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีรับเทียบโอนรวมแลวไมเกิน ๑๒ หนวยกิต รวมตลอด

หลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา  

  ๒๙.๔ รายวิชาท่ียกเวนจะไมนําผลการศึกษามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและใหบันทึกผล

การศึกษาเปน “T” 

  ๒๙.๕ การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีลาออกและเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิม ตอง

เทียบโอนทุกรายวิชาท่ีเรียนมา และรายวิชานั้นๆ มีอายุการศึกษามาไมเกิน ๕ ป และนําผลการศึกษามา

คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย 

  ๒๙.๖ ไดรับความเห็นชอบการรับโอนผลการเรียนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา 

 ๒๙.๗ การรับและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษา

ท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวย

กิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 ๒๙.๘ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจะเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตร

ท่ีจะเขาศึกษา 

 

ขอ ๓๐  การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  และเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาตามประเภทการจัดการศึกษา  ตอง

ขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๓๐.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําไดในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ท้ังนี้โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหมและไดรับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัย 
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  ๓๐.๒ นักศึกษาผูขอเปลี่ยนสาขาวิชา ตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค

การศึกษาปกติ ท้ังนี้ตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 

  ๓๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา ระหวาง

การศึกษาภาคปกติกับการศึกษาภาคพิเศษในสาขาวิชาเดียวกันได หากมีเหตุผลสมควร ท้ังนี้ตองนําผล

การศึกษามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 

 

ขอ ๓๑  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระจะทําไดเม่ือ 

  ๓๑.๑ มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา 

  ๓๑.๒ ไดรับการอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระพรอม

ท้ังไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือกรรมการท่ีปรึกษาแลว หรือใหเปนไปตาม

แผนการเรียนท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยอาจแบงการลงทะเบียนไดเปนรายภาค และ

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

หมวด ๔ 

การประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ ๓๒ ใหแตละรายวิชามีการประเมินผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และมีการประเมินผล

ปลายภาคการศึกษา 

 

ขอ ๓๓  นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใด ก็ตอเม่ือมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม

นอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ 

๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาการเขาสอบปลายภาค กรณีท่ีมีเวลา

เรียนนอยกวารอยละ ๖๐  นักศึกษาไมมีสิทธิสอบปลายภาครายวิชานั้น  ผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค

การศึกษาในรายวิชาใดใหไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นเปน E ในรายวิชาท่ีคิดคาคะแนน หรือ F ใน

รายวิชาท่ีไมคิดคาคะแนน 

 

ขอ ๓๔ การประเมินผลแตละรายวิชา ใชระบบการใหคาคะแนนดังนี้ 

  ๓๔.๑ สัญลักษณท่ีใชแสดงระดับผลการประเมินและความหมาย 

  สัญลักษณท่ีเปนคาระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน ๘ ระดับ คือ 
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              ระดับคะแนน  ความหมาย                       คาคะแนน ตอหนวยกิต 

          A      ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (E√cellent)   ๔.๐ 

           B+     ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)         ๓.๕ 

           B       การประเมินผลข้ันดี (Good)                                   ๓.๐    

           C+     ผลการประเมินคอนขางดี (Fairly Good)                   ๒.๕ 

           C       ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair)                                    ๒.๐ 

           D+     ผลการประเมินข้ันออน (Poor)                                     ๑.๕ 

           D       ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)                      ๑.๐ 

           E       ผลการประเมินข้ันตก (Fail)                                          ๐.๐ 

 

  คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา C แตถาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน คา

ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา B 

 

  ๓๔.๒ สัญลักษณท่ีแสดงผลการประเมินโดยไมตีคาเปนคะแนน มีดังนี้ 

 

       สัญลักษณ                                                         ความหมาย 

I   การวัดผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษา  

ไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัย หรือนักศึกษายังปฏิบัติงานไดไมครบ

เกณฑตามท่ีผูสอนกําหนด นักศึกษาท่ีได I ตองดําเนินการขอรับการ

ประเมินเพ่ือเปลี่ยนคาระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป 

ถาพนกําหนดจะเปลี่ยนคาระดับคะแนนเปน E  

S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาไมคิดคา

คะแนน (Non–Credit) และใชสําหรับประเมินวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ

หรือการคนควาอิสระท่ีแบงหนวยกิตลงทะเบียน แตยังไมเสร็จสิ้นและยัง

ไมมีการประเมินผลการสอบ  และประเมินผลงานผาน   

U         ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ี

         ไมคิดคาคะแนน (Non–Credit) และใชสําหรับประเมินวิทยานิพนธ 

        หรือภาคนิพนธท่ีแบงหนวยกิตลงทะเบียน แตยังไมเสร็จสิ้นและยัง 

                           ไมมีการประเมินผลการสอบและประเมินผลงานไมผาน 

Au  การลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง (Audit) และผูสอนเห็นวาไดใหความสนใจตอ

การเรียนเพียงพอ ในกรณีการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟงในรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีใหใชสัญลักษณในการวัดผลเปน Au เชนกัน 
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W เพิกถอนรายวิชาเรียนแลว (Withdraw) ใชสําหรับวิชาท่ีไดรับอนุมัติให 

เพิกถอน หรือใหใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

N  รายวิชาท่ียังไมไดรับผลการประเมิน (No report) เนื่องจากยังไม

สามารถวัดผลไดเพราะอยูในระหวางศึกษาวิจัยคนควา สําหรับวิชา

วิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือรายวิชาท่ีกําหนดเวลา

ศึกษามากกวา ๑ ภาคการศึกษา แตมีการลงทะเบียนครั้งเดียว วิชาท่ีได 

“N” จะตองเปลี่ยนเปนสัญลักษณคาระดับคะแนนหรือสัญลักษณสอบ

ผาน/ไมผานเม่ือมีการประเมินผลสําหรับการศึกษาในวิชานั้นแลว 

        T         รายวิชาท่ีโอนผลการเรียน 

 

ขอ ๓๕ การประเมินผล การสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระมี  ๔ ระดับคือ 

   ผานดีมาก (E√cellent) 

   ผานดี (Good) 

   ผาน (Pass) 

   ไมผาน (Fail) 

 การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  ๒  ครั้ง 

 

ขอ ๓๖ การประเมินรายวิชาเสริมและรายวิชาท่ีเรียนโดยไมนับหนวยกิต  การสอบประมวลความรู                

การสอบวัดคุณสมบัติ   มีระบบประเมินดังนี้ 

  PD (Pass with Distinction)  ผานอยางยอดเยี่ยม 

  P (Pass)    ผาน 

  F (Fail)     ไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ   จะสอบไดไมเกิน  ๓ ครั้ง สําหรับ          

การสอบภาษาตางประเทศไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 

 

ขอ ๓๗ การสอบประเภทตางๆ 

  ๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเปนผูรวมฟง หรือรายวิชาท่ีไดยกเลิกโดยถูกตองตามระเบียบ อาจารยประจําวิชาสงผล       

การสอบรายวิชาผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายในเวลา

ท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
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  ๓๗.๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive E√amination) เปนการสอบขอเขียน และ

อาจมีการสอบปากเปลาสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท กรณีท่ีเปนแผน ข และปริญญาเอก การ

สอบประกอบดวยการทดสอบความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดําเนินการ 

  ๓๗.๓ การสอบวิทยานิพนธ หรือการสอบปากเปลา เพ่ือทดสอบความรูและความเขาใจในการ

ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (๑) และแผน ก แบบ ก (๒) และ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แผน ก และแผน ข คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเปนผูดําเนินการ 

  ๓๗.๔ การสอบภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ เปนการสอบปากเปลาเพ่ือทดสอบความรูและ

ความเขาใจการทําภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดําเนินการ 

 ๓๗.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying E√amination) เปนการสอบขอเขียนและการสอบ

ปากเปลาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวัดวานักศึกษาสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัย

โดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ์เสนอการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก ใหดําเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

  ๓๗.๖ การสอบภาษาตางประเทศ 

  กรณีหลักสูตรปริญญาโท เปนการวัดความสามารถดานการใชภาษา  เพ่ือประโยชนในการเปน

พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับนี้ถานักศึกษาลงทะเบียนเขาทดสอบ ๒ ครั้งแลวยังไมผาน นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาจะตองพัฒนาความสามารถทางดานภาษาโดยการลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

  กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก แผน ก  และแผน ข  เปนการวัดความสามารถดานการอาน

เพ่ือความเขาใจเปนหลักและอาจมีการประเมินความสามารถดานอ่ืนๆ ประกอบดวยก็ได โดยใหมี

คณะกรรมการสอบภาษาตางประเทศเปนผูสอบ 

  การสอบตามขอ ๓๗.๒ , ๓๗.๓ , ๓๗.๔ , ๓๗.๕ และ ๓๗.๖ ตองขออนุมัติมหาวิทยาลัยและ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ ๓๘ การสอบภาษาตางประเทศ  นักศึกษาตองสอบผานตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

กําหนด มหาวิทยาลัย อาจยกเวนใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไมตองสอบ

ภาษาตางประเทศได  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

  ๓๘.๑ นักศึกษาสอบภาษาตางประเทศไดแลว จากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ๓๘.๒ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียน โดยไมนับ

หนวยกิต และไดรับการประเมินผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ “P” 

 

ขอ ๓๙  คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในแตละรายวิชา  ใหถือเกณฑตามนี้ 

  ๓๙.๑ ตองไดผลการประเมินไมต่ํากวา “B” สําหรับรายวิชาเฉพาะดานและไมต่ํากวา “C” ใน

รายวิชาอ่ืนท่ีตองประเมินโดยใหคาระดับคะแนน และจะตองไดผลการเรียนเปน “S” กรณีท่ีเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหประเมิน ตามขอ ๓๔.๒ ตองไดผลการเรียนไมต่ํากวา “ผาน” ตามขอ ๓๕ หรือไดผล       

การเรียนไมต่ํากวา “P” ในกรณีท่ีประเมินตามขอ ๓๖ หรือได “T” กรณีมีการโอนผลการเรียน 

  ๓๙.๒ นักศึกษามีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๓๘.๑ ตองลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 

ขอ ๔๐  การคํานวณหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ๔๐.๑ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับจํานวน      

หนวยกิต เพ่ือพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

 

  ๔๐.๒ ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากรายวิชาทุกวิชาท่ีมีการประเมินตามขอ 

๓๔.๑ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนท่ี

ได ทุกครั้งไปใชคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดทศนิยมสองตําแหนง

โดยไมมีการปดเศษ 

 

หมวด ๕ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ ๔๑  เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

             ๔๑.๑  นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

                          (๑)  เปนผูมีความประพฤติดี 

                          (๒)  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา 

                          (๓)  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

                          (๔)  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาท่ีเรียนไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ

คะแนนหรือเทียบเทา 

                          (๕)  นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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              (๖)  นักศึกษาปริญญาโท สอบผานการสอบวิทยานิพนธ หรือสอบผานการสอบ

ประมวลความรู  

                               แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ

ทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

                      แผน ก แบบ ก ๒ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

                     แผน ข  สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

                                ในกรณีท่ีเรียนในระดับปริญญาโทแลวไมครบหลักสูตร สามารถขอรับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตได ท้ังนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                           (๗) นักศึกษาปริญญาเอก สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 

Examination) และสอบผานวิทยานิพนธ  

                       แบบ ๑ เปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผาน    

การสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขา วิชานั้น 

                       แบบ ๒  เปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผาน

การสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

 

ขอ ๔๒  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

  ๔๒.๑ นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดงความ

จํานง ขอสําเร็จการศึกษา ตอสํานักงานบัณฑิตศึกษาลวงหนาอยางนอย ๒๐ วันกอนสิ้นภาคการศึกษา

สุดทาย 
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  ๔๒.๒ นักศึกษาท่ีไดรับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษา ตามขอ ๔๑ 

  ๔๒.๓  ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ 

ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ และไมอยูในระหวางการพิจารณา และ/หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๖ 

การลาพัก  การรักษาสถานภาพ  การลาออก  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

และการขอกลับเขาเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๔๓  การลาพักการศึกษา  การรักษาสถานภาพ  และการลาออกของนักศึกษา 

  ๔๓.๑ นักศึกษาผูลาพักการศึกษา ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

  ๔๓.๒ การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 

  ๔๓.๓ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

ท่ีลาพัก ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๔๓.๔ นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา แตไมมีหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีตอง

ลงทะเบียนเหลืออยู ตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

  ๔๓.๕ นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย โดย

ใหผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

ขอ ๔๔  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  ๔๔.๑ ตาย 

  ๔๔.๒ ลาออก 

  ๔๔.๓ สําเร็จการศึกษา 

  ๔๔.๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  ๔๔.๕ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ ในการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษาในกรณีท่ี

ลงทะเบียนเรียนเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของหลักสูตร 

  ๔๔.๖ ไมผานเง่ือนไขตามระยะเวลาการศึกษาขอ ๑๘ และเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๔๑ 

  ๔๔.๗ สอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรูครั้งท่ี ๓ ไมผาน 

  ๔๔.๘ สอบประเมินผลวิทยานิพนธ ภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ ครั้งท่ี ๒ ไมผาน 
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ขอ ๔๕  การขอกลับเขาเปนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๔๔.๒ และ ๔๔.๔ ในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป 

อาจขอคืนสภาพเพ่ือกลับเขาเปนนักศึกษาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรืออยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี  

 

ประกาศ     ณ     วันท่ี      ๒๔     ธันวาคม    พ. ศ.  ๒๕๔๘ 

 

  

 

 (ศาสตราจารยพิเศษ ภาวิช  ทองโรจน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม 

ท่ี ๑๒๕ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

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

 

 ดวยสาขาวิชาการบริหารการศีกษา คณะครุศาสตร กําหนดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร      

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความ

เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จึงแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังน้ี 

 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา  ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ  คุณารักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. อาจารย ดร.สําเริง   กุจิรพันธ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. อาจารย ดร.ดวงใจ   ชนะสิทฺธ์ิ  กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.พรรณ ี   สุวัตถี  กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.ดรุณี   โกเมนเอก กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.จิตติรัตน   แสงเลิศอุทัย กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช  กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.พิชญาภา   ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. อาจารย ดร.นรีภัทร   ผิวพอใช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

  ส่ัง      ณ      วันท่ี     ๒๓      มกราคม      พ.ศ.     ๒๕๕๕ 

                                      
 (ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย   เปยถนอม) 

 รองอธิการ  ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ภาคผนวก ข 
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แบบสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คําชี้แจง  

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  √ ลงในชองวางตามความเปนจริง  

1.อายุ  

.20-25 ป                        26-30 ป                 31-40 ป         40 ป ข้ึนไป  

2. เพศ  

             ชาย                             หญิง 

3. ตําแหนงงานในปจจุบนั 

            ผูบริหาร                                  ครูผูสอน   

            อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ......................................................................................... 

4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา(โปรดระบุ)............................................................................. 

5. ลักษณะของงานวิจยัที่ทาํในระดับปริญญาโท 

             สารนิพนธ/ภาคนพินธ    วิทยานิพนธ 

6. ทานตองการทีจ่ะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

  ตองการ                            ไมตองการ 

ตอนที่ 2 ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  √ ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 

ปจจัย ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. คาใชจายตลอดหลักสูตร 

2. ความรูความสามารถของอาจารย 

3. ความกาวหนาในตาํแหนงหนาที่การงาน 

4. ความมีชื่อเสียงของสถาบนัการศึกษา 

5. ความสะดวกในการเดินทางไปเรียน 

     

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

................................................................................................................................... ......................  

แบบสํารวจชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผลของการสํารวจจะนําไปพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ตอไป ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในคร้ังนี้ 

 

ภาคผนวก ค 
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ผลสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

1.อายุ  

20-25 ป                     

26-30 ป                  

31-40 ป         

40 ป ข้ึนไป  

รวม 

 

9 

13 

91 

27 

140 
  

 

6.43 

9.28 

65.00 

19.29 

100.00 
  

2. เพศ  

 ชาย 

 หญิง 

รวม 

 

67 

73 

140  

 

47.86 

52.14 

100.00 
 

3. ตําแหนงงานในปจจุบนั 

           ผูบริหาร                                  

           ครูผูสอน   

           อ่ืนๆ  

รวม 

 

67 

59 

14 

140 
 

 

47.86 

42.14 

10.00 

100.00 
 

4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 

 การบริหารการศึกษา 

 หลักสูตรและการสอน 

 อ่ืนๆ 

 รวม 

 

112 

24 

4 

140 
 

 

80.00 

17.14 

2.86 

100.00 
 

5. ลักษณะของงานวิจยัที่ทาํในระดับปริญญาโท 

          สารนิพนธ/ภาคนิพนธ 

 วิทยานพินธ 

รวม 

 

29 

111 

140 
 

 

20.71 

79.29 

100.00  
6. ความตองการศึกษาตอในระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ตองการ                            

ไมตองการ 

รวม 

 

 

135 

5 

140 
 

 

 

96.43 

3.57 

100.00 
 

ภาคผนวก ง 
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 ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป  จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 65.00 

รองลงมา  อายุ 40 ป ข้ึนไป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 19.28 อายุระหวาง 26-30 ป  จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 9.29 อายุระหวาง 20-25 ป  จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 6.43 ตามลําดับ  ดานเพศ 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 52.14 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 67 คน คิด

เปนรอยละ 47.86 ตําแหนงงานในปจจุบัน สวนใหญเปนผูบริหาร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 47.86 

รองลงมาคือ ครูผูสอน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 42.14 และ ตําแหนงอ่ืน ๆ จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 10.00 ตามลําดับ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสวนใหญจบสาขาบริหารการศึกษา จํานวน 112 

คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือ สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 17.14 

และ สาขาอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ตามลําดับ ลักษณะของงานวิจัยท่ีทําในระดับปริญญา

โท สวนใหญทําวิทยานิพนธ จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 79.29 รองลงมาคือ ทําสารนิพนธ/        

ภาคนิพนธ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 20.71 ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา    

การบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สวนใหญมีความตองการศึกษาตอมากท่ีสุด จํานวน 

135 คน คิดเปนรอยละ 96.43 สวนผูไมตองการศึกษาตอมีเพียง 5 คน คิดเปนรอยละ 3.57 

 

ตอนท่ี 2 ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ปจจัย  S.D. อันดับ 

1. คาใชจายตลอดหลักสูตร 

2. ความรูความสามารถของอาจารย 

3. ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

4. ความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 

5. ความสะดวกในการเดินทางไปเรียน 

4.73 

4.67 

4.81 

4.65 

4.55 

0.76 

0.89 

0.77 

0.81 

0.71 

2 

3 

1 

4 

5 

  

 ผลการสํารวจพบวาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอันดับหนึ่งไดแก 

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน (      = 4.81, S.D. = 0.77) รองลงไดคือ คาใชจายตลอด

หลักสูตร (      = 4.73,   S.D. = 0.76) ความรูความสามารถของอาจารย  (      = 4.67, S.D. = 0.89) 

ความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา  (      = 4.65,   S.D. = 0.81) และ ความสะดวกในการเดินทาง

ไปเรียน  (      = 4.55,   S.D. = 0.71) ตามลําดับ 

 

  

X

X

X X

X

X
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- คาเลาเรียนตลอดหลักสูตรไมควรเกิน 350,000 บาท 

- ควรจัดเวลาเรียนนอกเวลาราชการ เชน เสาร-อาทิตย เพราะจะไดไมตองขอลาเรียน 

- การศึกษาดูงานตางประเทศจําเปนหรือไม ควรเปนตามความสมัครใจ หากจําเปน มีทางเลือก

อ่ืนทดแทนหรือไม เชน เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติแทน 

- อยากใหหลักสูตรเนนการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- ตองการหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย เนื่องจากจะไดนําทักษะการวิจัยไปใชประโยชนใน        

การพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพการศึกษา 

- ควรจัดสรรทุนการศึกษาและทุนการทําวิจัยรวมดวย 

- ตองการหลักสูตรท่ีเนนการปฏิบัติ นําไปใชไดจริง มากกวานั่งเรียนแตทฤษฎีในหองเรียน 
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