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 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      
 Master of Education Program in Educational Administration 
2.  ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)    

              Master of Education (Educational Administration)   
  ชื่อย่อ :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
  M.Ed. (Educational Administration)  
3.  วิชาเอก  -      

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร  
  5.1  รูปแบบ  
  -  เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาและส าหรับ
นักศึกษาท่ีเทียบวิชาเรียนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา   
แต่ไม่เกิน  5  ปีการศึกษา 
  -  เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2556  
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
  5.2  ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย  
  5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ปริญญาเพียงสาขาเดียว  
 5.6  องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 คุรุสภา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา) 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 6.2 คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร 
 ในการประชุมครั้งที่ ว 1512/2561   เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561 
 6.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอ 
 หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2561   วันที่  22  สิงหาคม  2561 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่
 ครั้งที ่ 8/2561   เมื่อวันที่  20 กันยายน 2561 
 6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุม 
     ครั้งที ่10 /2561 เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2561 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรคุรศาสตรมหาบัณฑิตจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563   
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2  บุคลากรในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 8.3  เป็นวิทยากรอิสระ 
 8.4  นักวิจัยที่ท างานในหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.5  พนักงานเทศบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
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9. ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 9.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวหยกแก้ว  
กมลวรเดช  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะ
แนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 
วท.บ.(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2530 
 

2525 

2 นายชัชภูมิ  สีชมภู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2547 
 

2530 
 

2525 

3 นางสาวพิมผกา  
ธรรมสิทธิ์    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.บ.(การวัดผลและ
ประเมินผล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 
 

2542 
 

2544 
 
 
 

2538 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยก าลังก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกกัน
ว่า Economy 4.0 ที่เน้นการใช้ไอทีเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ทั้งในด้านการท างานที่มีลักษณะ
ซ้ าซ้อนและงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในเชิงค านวณ ยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งการสร้างและท าลายความรู้
อย่างรวดเร็วแต่ก็ถือเป็นยุคแห่งการเรียนรู้และ    บูรณาการความรู้โลกไซเบอร์กับโลกจริงให้เป็นหนึ่ง
เดียว ดังนั้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพของ
ประชากรในประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงการวางแผน
เตรียมการศึกษาไทย เพ่ือก้าวสู่ Thailand Economy 4.0 และการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อคนไทย 1.0 ถึงคนไทย 3.0 เข้าด้วยกัน เพื่อไปเป็นคนไทย 4.0 ที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวเองใน 4 มิติ ได้แก่ เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถจ ากัดเป็นคนไทยที่มี
ความรู้ความสามารถ เปลี่ยนจากคนไทยที่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
เปลี่ยนจาก Thai –Thai เป็น Global – Thai  เป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสากลและเปลี่ยนจาก 
Analog Thai เป็น Digital Thai ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่ตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีก าลัง
ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล นอกจากนี้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจใน 3 ปีแรก เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีความผันผวน ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับ
สภาวการณ์ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันก็
ยังคงประสบปัญหา ท าให้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ก าหนดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ตลอดจนคนไทยมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย 3 R (Reading : การอ่าน, Writing : การเขียน, 
Arithmetic : คณิตศาสตร์) และ 4 C (Critical Thinking : การคิดวิเคราะห์, Communication :  
การสื่อสาร, Collaboration : การร่วมมือ, Creativity : ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่)  
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        11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  ผลการพัฒนาประเทศไทยด้านสังคมและวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มี
พัฒนาการไม่สมวัย คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง – ชนบท และระหว่างภูมิภาค 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย และสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น จาก
สถานการณ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น น าไปสู่แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ปัญหาได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้
ดีขึ้น โดยยึดการพัฒนาศักยภาพของคนไทยตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งช่วงวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น                     
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและเท่าถึงโดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ 
ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและ
รับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมความ
ประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  ออก  พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมยกย่องและพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา 
 วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546  ประกอบด้วยวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ซ่ึง
ปัจจุบันนี้คุรุสภาได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2548 และออกข้อบังคับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2556 ทั้งนี้ข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้ก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นส าหรับ                  
ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีความรู้และ
สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาวิชาชีพ 

 2. ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 3. การบริหารสถานศึกษา 

 4.  การบริหารการศึกษา 

 5. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 6. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.  กิจการและกิจกรรมนักเรียน 

 8. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 9.  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 ทั้งนั้นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว ต้องถือเป็นเป้าหมายหลักของ                  
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและ
ได้รับการยอมรับยกย่อง 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวข้างต้น การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องสามารถเสริมสร้างและพัฒนามหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการศึกษาให้มีความรอบ
รู้ทางวิชาการ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษาสู่สังคมได้ สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปใช้
ปฏิบัติการจากการประยุกต์ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเป็นหลักสูตรที่สนับสนุน
จุดเน้นใน 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งสามารถใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน                  
การยกระดับคุณภาพท่ีดีของประชากรและสังคม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ า
อย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษาและ                     
การเรียนรู้ของประชากร อันจะส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถปรับตัวในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพซี่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้  
  12.2.1  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
           12.2.2  กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ในวิชาการ และวิชาชีพ 
           12.2.3  กลยุทธ์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
           12.2.4  กลยุทธ์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานร่วมกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           12.2.5  กลยุทธ์ที่ 5 ผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูดี ครูเก่งเพ่ือการพัฒนาสังคม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
 ไม่มี  
      13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ  
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่านประสานงานกับคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ให้บริการสอนวิชาต่างๆ 
ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและเวลาสอบ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา  
 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถทางด้านการ
บริหารการศึกษามีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  มีความเป็นผู้น าด้านการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา  โดยเน้นกระบวนการวิจัย เพื่อน ามาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโลก 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มีศักยภาพด้านคณาจารย์และบุคลากร  
เครื่องมือ และเครื่อข่ายงานวิจัย  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะสามารถผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยหลักสูตรเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความรู้  ความสามารถทางด้านการบริหารการศึกษามีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  มีความเป็นผู้น าด้าน
การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโลก 
 1.3  วัตถุประสงค์  
  1.3.1  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมวีัตถุประสงค์ใน
การผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้     
   1.3.1.1  สามารถใช้หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษา  
   1.3.1.2  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ในบทบาทหน้าที่  มีความ
รับผิดชอบของตนเอง ทั้งที่มีต่อวิชาชีพ องค์กร ชุมชนและสังคม  
  1.3.2   สามารถสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1.  การบริหารทรัพยากร 
  

1.  ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 

1.  มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ   
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2.  มีสื่อวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่ 
มีมาตรฐานพอเพียง 
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แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
2.  การพัฒนาอาจารย ์ 1.  พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ

อาจารย์ประบัณฑิตวทิยาลัย  ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษาและการพฒันาตนเองและมี
ภาวะผูน้ าเชงิสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ
อาจารย์ประจ า  ได้มสี่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนการจัดการศึกษา 

1.  รายงานผลการผลการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าคณะครุศาสตร ์
2.  จ านวนแผนการสอน(มคอ.3) 
รายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา 
 
 

3.  การพัฒนานักศึกษา 1.  จัดรายวิชาเรียนตามมาตรฐานวชิาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา  ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา  พ.ศ.  2556 และเน้นการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบของ PBLโดยใช้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยสาขาวชิา
การบริหารการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมทางวชิาการดา้นการบรหิาร
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
4.  ส่งเสริมการศึกษาดงูานสถานศึกษาที่
มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

1.  แผนการจัดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา  
 
2. รายงานผลการจัดสัมมนาทาง
วิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ 
 
3. รายงานผลการเข้าร่วมประชมุทาง
วิชาการของนักศึกษา 
 
4.  รายงานผลการศึกษาดงูาน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทัง้ในและ/
หรือต่างประเทศ 

4.  ติดตามประเมินผลหลักสูตร
ภายหลังน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา 

1.  ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอทุกภาคเรียน 
2.  น าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.  รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
2.  รายงานผลการปรบัปรุงหลกัสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา 

5.  ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนพฒันาการ
อุดมศึกษาของชาต ิ

1.  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ  ตาม
แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติเพื่อ
น ามาประกอบการปรบัปรุงหลกัสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

1.  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
2.  รายงานผลการปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามแผนพฒันาการอุดมศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
 1.3  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ  8  สัปดาห์และจัดตามความจ าเป็นของหลักสูตร  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง  เดือนเมษายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม     ถึง  เดือนสิงหาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม      ถึง  เดือนพฤศจิกายน 
  นอกเวลา  วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
           2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
     2.2.2  มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
     2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
     2.2.4  มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครในคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   2.3.1  การใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน  การค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและต าราบางส่วน
จะเป็นภาษาอังกฤษ 
   2.3.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  (IT) โดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูล
จากฐานข้อมูลใน internet เพ่ือท ารายงาน ท าวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   2.3.3  การเรียนข้ามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา จึงต้องปรับตัวด้านองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย
เรียนรู้มาก่อน รวมทั้งไม่มีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหาร หรือมีน้อยกว่าสองปี 
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  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1  เพื่อแก้ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาจะจัดการปฐมนิเทศ จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบกัลยาณมิตรตาม
สัดส่วนของนักศึกษาแต่ละรุ่น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพบนักศึกษาท้ังอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  
  2.4.2 เพื่อแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาเสริมไม่นับ                        
หน่วยกิต หากคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด คือ 
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (รหัสวิชา 1556101) และทุกรายวิชาจะสอดแทรก
การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างประเทศ เพื่อประกอบการท ารายงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น 
  2.4.3  เพื่อแก้ปัญหาจากการเรียนข้ามสาขาวิชา หรือไม่มีประสบการณ์การสอนหรือการ
บริหาร หรือมีน้อยกว่า 2 ปี จะใช้วิชาวิทยาการวิจัย (รหัสวิชา 1046401) วิชาปฏิบัติวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา (รหัส 1066801) และต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาการศึกษาและความ
เป็นครูไทย (รหัสวิชา 1011106) และรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (รหัสวิชา  
1042105) เพื่อปรับองคค์วามรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแผนการศึกษา 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
        แผน ก แบบ ก 2   และแผน  ข 
  แผน ก แบบ ก 2 

นักศึกษาระดับ                          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา                                                                                                       
ระดับชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ... 30 30 30 30 
  
          แผน ข 

นักศึกษาระดับ                          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา                                                                                                       
ระดับชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีท่ี 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ... 20 20 20 20      
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  2.6  งบประมาณตามแผนงบประมาณ ดังนี้ 
           แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าตอบแทน 960,000  1,920,000   1,920,000   1,920,000   1,920,000  
ค่าใช้สอย 480,000     960,000      960,000      960,000      960,000  
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  960,000  1,920,000   1,920,000   1,920,000   1,920,000  
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม 2,400,000  4,800,000   4,800,000   4,800,000   4,800,000  
            แผน ข 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าตอบแทน 640,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 
ค่าใช้สอย 320,000 640,000 640,000 640,000 640,000 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  640,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต  80,000 บาท /คน/ปี  
 2.7  ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิตรายวิชาเปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
     3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นแบบ  แผน  ก  แบบ  ก2   และ
แผน  ข  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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  แผน  ก  แบบ  ก2 
 1.  หมวดวิชาบังคับ            24 หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
 3.  วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต 
 4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละวิชา 
    แผน  ข 
 1.  หมวดวิชาบังคับ            24 หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
 3.  สารนิพนธ์             6 หน่วยกิต 
 4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละวิชา 
       3.1.3  รหัสรายวิชา  
  - รหัสวิชา 
  ในการก าหนดรหัสวิชา  3  ตัวแรกตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มี 12 สาขาวิชาแตกต่างกัน และแต่ละสาขาวิชาจ าแนกเป็นสาขาย่อยอีก  ในการจ าแนกสาขาวิชาจะ
ยึดหลักการจ าแนกของ  ISCED  (International Standard Classification of  Education) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  
   ความหมายของตัวเลขระบบ   7  หลัก  เป็นดังนี้ 
  

1 2 3 4 5 6 7 
X X X X X X X 

 
 X  ล าดับที่  1 – 3 หมายถึงสาขาวิชา 
 X  ล าดับที่  4  หมายถึงความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี 
    1  แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่  1 
    2  แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่  2 
    3  แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่  3 
    4  แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่  4 
    5  แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่  5 
    6 , 7 , 8 และ 9   แทนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 X  ล าดับที่  5  หมายถึงกลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
 X  ล าดับที่  6 – 7  หมายถึงล าดับที่ของรายวิชา 
 
  101  แทนสาขาหลักการศึกษา 
  104  แทนสาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  106    แทนสาขาการบริหารและการศึกษา 
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  3.1.4  รายวิชา 
               1. หมวดวิชาบังคับ                                                   24 หน่วยกิต 

1046401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Educational Administration Research Methodology 

3(2-2-5) 

1066601 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
Principles and Theories in Educational Administration 

3(3-0-9) 

1066602 ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล 
Academic  Leadership  in  Digital  Era 

3(3-0-9) 

1066603 การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารการศึกษา 
Moral  and  Professional  Development on Educational 
Administration 

3(3-0-9) 

1066604 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

3(2-2-5) 

1066605 การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
Curriculum Administration and Educational Quality 
Enhancement 

3(3-0-9) 

1066606 การบริหารกิจการนักเรียน 
 Student Affairs Administration 

3(3-0-9) 

1066801 ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
Professional Management in Educational Administration 

3(135) 

  2. หมวดวิชาเลือก  ดังนี้ 
      แผน  ก  แบบ ก 2  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                         6  หน่วยกิต 
      แผน  ข  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                              12  หน่วยกิต 

1066607 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
Management Information System in Educational 
Administration 

3(3-0-9) 

1066608 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา     
Managing Changes in School Organization 

3(3-0-9) 

1066609 การจัดการความรู้และการบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้    
Knowledge Management and School Administration for 
LearningOrganization 

3(3-0-9) 

1066610 การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Education Administration 

3(3-0-9) 

1066611 การบริหารการอุดมศึกษา 
Non-Formal Education Administration 

3(3-0-9) 
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1066612 การบริหารการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     
Educational Administration and Sustainable 
Development   

3(3-0-9)  

1066613 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Management of Education of Local Administration 
Authorities 

3(3-0-9) 

1066614 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
Community Participation in Education for Local 
Development 

3(3-0-9) 

1066915 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  
Seminar in Educational Administration 

3(3-0-9) 

 3.  หมวดวิทยานิพนธ์ 
1066901 วิทยานิพนธ์ 1 

Thesis 1 
3  หน่วยกิต 

1066902 วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

3 หน่วยกิต 

1066903 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

6 หน่วยกิต 

1066904 สารนิพนธ์ 
Term  Paper 

6 หน่วยกิต 

 4.  รายวิชาเสริม 
                    1. นักศึกษาแผน  ก และแผน  ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ
การใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต 

1556101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    
English for Graduate Students 

3(3-0-9) 

             2.  นักศึกษา ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทาง
การศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 

Education  and  Thai  Teacher  Being 
3(3-0-9) 

1042106 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา    
Principles  of  Learning  Measurement  and  Evaluation  

3(3-0-9) 
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       3.1.5  แผนการศึกษา    
  แผน  ก  แบบ ก 2  เรียนไม่น้อยกว่า    42  หน่วยกิต 
   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1556101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(3-0-9) 
1046401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1066601 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 
1066602 ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล 3(3-0-9) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่   2 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1066604 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9) 
1066605 การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9) 
1066801 ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา   3(135)    
1066901 วิทยานิพนธ์  1   3  หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1066603 การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร
การศึกษา 

3(3-0-9) 

1066606 การบริหารกิจการนักเรียน 3(3-0-9) 
xxxxxxx วิชาเลือก  1 3(3-0-9) 
1066902 วิทยานิพนธ์ 2   3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

xxxxxxx วิชาเลือก  2 3(3-0-9) 
1066903 วิทยานิพนธ์  3   6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
  
  แผน  ข     เรียนไม่น้อยกว่า    42  หน่วยกิต 
   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1556101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(3-0-9) 
1046401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1066601 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 
1066602 ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล 3(3-0-9) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่   2 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1066604 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9) 
1066605 การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9) 
1066801 ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา    3(135)  
xxxxxxx วิชาเลือก  1   3  หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาเลือก  2 3  หน่วยกิต 

 รวม 15หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

1066603 การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร
การศึกษา 

3(3-0-9) 

1066606 การบริหารกิจการนักเรียน 3(3-0-9) 
xxxxxxx วิชาเลือก  3 3  หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส 

รายวิชา 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

xxxxxxx วิชาเลือก  4 3  หน่วยกิต 
1066904 สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

      3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาบังคับ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1046401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา    3(2-2-5) 

  Educational  Administration Research Methodology    
 ความหมายวิเคราะห์ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการ วิจัยและหลักการออกแบบการวิจัยทางการบริหารการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน ฝึกปฏิบัติการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมครอบคลุม
ทั้งสถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิง การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
  Definition, analysis of characteristics and nature of research. Types, 
procedures, and principles of educational Administration research designs including 
quantitative research, qualitative research, and mixed methods.  Research practice in 
sample selection,  constructing research instruments and testing for quality,  data 
collection,  and data analysis. Selection of appropriate statistics including descriptive 
and inferential  statistics.  Writing  research proposals, research report, research 
dissemination and research application for educational development. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066601  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
 Principles and Theories in Educational Administration 
 ทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารองค์การ  ส านักงานและองค์
คณะบุคคล  การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการ  
การเงิน  พัสดุและอาคารสถานที่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา  การ
วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  การก าหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์
และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ทฤษฎี  หลักการและ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหาภาคและภูมิสังคม    
  Studying the theory, principles, process, and tasks in organizational 
administration, institution and group of people.  Focus on   risk  management , 
eonflict, personnel administration, general administration, finance, buildings and 
supplies.  Including, laws of education and educational administrators, successful 
planning for efficiency and effectiveness of educational administration, policy, 
strategies.   
 
1066602 ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล    3(3-0-9) 

Aeademic Leadership in  Digital  Era      
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ

ในยุคดิจิทัลเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลากร  การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและท้องถิ่น  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ 
เทคนิค และกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนและการนิเทศภายใน
สถานศึกษา บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะ
การนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
บริหารงานระบบเครือข่าย  การก ากับติดตามและการประเมินผลการศึกษา 
 Leadership towards changes; behaviors of academic leadership; 
management in  Digital  Era for academic quality and excellence; administration of 
learning source and environment to enhance the educational management; 
development of innovation and information technology in Digital Era for administration       
and learning; Educational Resource Mobilization Interaction and human resources  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
development, good relationship establishment among local communities 
educational supervision;  A study and an analysis principles, theories, forms, 
techniques and educational activities supervision. To improve the learning and  
teaching and the internal supervision in schools. Roles and supervising skills. practice 
tools development and supervising skills. The application of research results and 
supervision usage to improve the quality of education network system 
administration; and educational monitoring and evaluation. 

 
1066603  การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-9) 
 Moral and Professional Development on Educational  
                    Administration 
  จิตวิญญาณ  อุดมการณ์ของผู้บริหาร  การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา  ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
หลักธรรมมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  และ
ผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม   
 Studying the spiritual and ideological administrators. There is a focus 
on knowledge management of educational administration and educational institution 
administration. Including, professional administrators, research for professional  
development, good governance and honesty, ethics of Teachers’ Council of 
Thailand, best practice, and public mind. 
 
1066604  การประกันคุณภาพการศึกษา         3(3-0-9) 

Educational Quality Assurance 
 แนวคิด  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  บทบาทของ
ผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
เพ่ือการรองรับการประเมินภายนอก  นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  แนวทางปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 Concepts of educational quality, educational quality assurance, 
principles and procedures for educational quality assurance, internal and external 
quality assurance systems, controlling and auditing educational quality. Roles of 
administrator in educational quality assurance, information system for educational 
quality assurance, development of educational quality assurance system, innovation 
in quality assurance, practical experience including quality assurance project 
implementation and case study or research in education relevant to good practice in 
educational quality.  
 
1066605 การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา         3(3-0-9) 
                    Curriculum Administration and Educational Quality Enhancement 
 พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและการสอน
เสริม  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินหลักสูตร  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่  สามารถพัฒนาหลักสูตร  ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ปฏิบัติการประเมินและการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

Studying curriculum development and curriculum of educational 
institutions.  There is a focus on instructional management and tuition system, 
measurement and evaluation, curriculum evaluation and ability of developing 
curriculum.  The instructional guidelines of new administration, learning management 
for developing potential learners, revision and evaluation of curriculum 
administration and learning management. 
 
1066606 การบริหารกิจการนักเรียน     3(3-0-9) 

Student Affairs Administration  
 การบริหารกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น  
บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  และความสามารถใน
การส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คน  การมีจิตสาธารณะ  จิตส านึกต่อ
ส่วนร่วม 
 Studying an administration of learners’ activities for potential learners 
in management and critical thinking.  There is a focus on administrative management 
in learners’ life skill, assisting learner system, ethics, teamwork, and public mind. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066801     ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา        3(135) 
   Professional Management in Educational Administration 
 การปฏิบัติงานในสถานศึกษา / หน่วยงานทางการศึกษา  โดยบูรณาการองค์ความรู้
การบริหารด้านนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและบริหาร
ทั่วไป  การบริหารการวิจัยและการบริหารวิชาการ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและความสามารถ
ในการบริหารทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ  การศึกษาดูงานและการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนรวมในกิจกรรมบริหารการศึกษารูปแบบต่าง ๆ   
 Studying professional management in an educational institution.  There 
is a focus on an integration of knowledge, policy, educational strategies, curriculum 
administration, learning management, administration in educational resource and 
human resource.  This includes budget, finance, general administration, research, and 
academic administration used in both theoretical and practical ways for success in an 
administration.  Field trips and seminars are also included. 
 
 2.  หมวดวิชาเลือก 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066607 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา    3(3-0-9) 

 Management Information Systems in School Administration 
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบทบาทของสารสนเทศ ประเภทและ 

ลักษณะของระบบสารสนเทศองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บรหิาร 
  Principles and concepts of information systems; roles of information; 
categories and characteristics of organizational information systems; development of 
organizational information systems; and application of information technology to 
enhancement of the administrator’s administrative efficiency. 
 
1066608  การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา    3(3-0-9) 

 Managing Changes in School Organization 
 หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร  ความ
เสี่ยง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและบริบททางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมของโลกท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา    
กลยุทธ ์นวัตกรรมและการออกแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาที่เน้น   การมีส่วนร่วม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องการบริหารการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

environment within school organization and context of social, economy, 
politics, information technology, world environment that impact on Thai society and 
educational management in school organization. Strategies, innovations and   designs 
on managing changes in school organization that focus on cooperation of all 
involvements. Managing changes based on good governance to be able to catch up 
changes. 
 
1066609 การจัดการความรู้และการบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   3(3-0-9) 

Knowledge Management and School Administration for Learning 
Organization 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบ 

การจัดการความรู้ บทบาทหน้าที่ของบุคคล ทีมและองค์กรในการจัดการความรู้ กลยุทธ์ใน                                   
การวางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้ นวัตกรรมในการเรียนรู้และการจัดการความรู้  แผนที่
ผลลัพธ์กับการพัฒนางาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  Principles, concepts, and theories of knowledge management; learning 
organization, knowledge management models; functional roles of each person, team, 
and organization in knowledge management; strategies for planning and knowledge 
management action; innovations for learning and knowledge management; or diagrams of 
outcomes and task development, learning from practices, and participatory action 
research for developing educational institution quality, educational institution 
administration toward learning organization. Concepts, theories on managing changes, 
risk management, analyzing 
 
1066610 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(3-0-9) 
  Basic Education Administration 
  ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
  A study of and an analysis of philosophy, policy and the purposes of 
basic education management. Roles and responsibilities of educational officials at 
different levels emphasizing on management and supervision principles in basic 
education schools. The study of administration of basic education schools in the 
local areas. Problems and new trends in basic education management. 
 
1066611 การบริหารการอุดมศึกษา      3(3-0-9) 
  Non-Formal Education Administration 
  ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ท้ังในระดับปริญญาและ
ต่ ากว่าระดับปริญญา อาทิ อาชีวศึกษา พลศึกษา และอื่นๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทย  การบริหาร
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่การบริหารการอุดมศึกษา 
  Philosophy, theory and processes in higher education administration for 
undergraduate and graduate degrees such as vocation, physical education and others. 
Thai higher education administration and higher education administration to local 
development. 
 
1066612 การบริหารการศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-9) 

 Educational Administration and Sustainable Development 
  การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางการจัดการศึกษา  บทบาทของการศึกษาเพื่อ                  
การพัฒนาท่ียั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา               
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  Structure of educational management. Roles of education for 
sustainable development. Social and educational management culture changes that 
appropriate to economy, social, and environment. Cooperation of organization and 
various sectors on educational management. Using the local wisdom for sustainable 
education development. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066613   การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-9) 

Management of Education of Local Administration Authorities  
 ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการก าหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษา การน านโยบาย  
และแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการจัด  
การศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ท้ังระดับเขตพื้นท่ี การศึกษา
และสถานศึกษา การประเมินผลการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาการประสานและส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่น ปัญหาและ
แนวโน้มการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 Theory, Principle and Concept concerning to Administration and 
Educational Management of Local Government Organization, Process of Policy 
Settlement and Educational Administration Planning, Policy and Planning in Practice, 
Factor in Economics, Social and Polities concerning to Educational Management 
Planning, Process Principle and Assorted Educational Management Techniques, Social 
Change and Local Culture to Educational Development Plan in the Levels of Local, 
Educational District and School, Local Educational Management Evaluation, Relations 
between Educational District and Local Government Organization Management,                     
Co-Ordination and Local Education Encouragement, Problems and Trends of 
Administration and Educational Management of Local Government Organization in  
 
1066614 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-9) 
 Community Participation in Education for Local Development 
 การมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่ม องค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
บทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและภาคีแห่งความร่วมมือใน                 
การพัฒนาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ 
ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การศึกษาแหล่งเรียนรู้กับการเทียบโอน
ประสบการณ์ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 Participation of each person, group of people, community  
organizations, and public and private agencies; community roles in education 
provision; school administrator’s roles and parties of cooperation in developing 
education; relationships between school and community, school-based 
administration, and community-based administration in developing; learning 
by doing, infestations of learning resources and transferring experiences; local 
development using educational processes involving formal education system, non-
formal education system and informal education system with community 
participation. 
 
1066915  การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา     3(3-0-9) 
  Seminar in Educational Administration 
  การสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนทัศน์เกี่ยวกับปัญหาและประเด็นทางด้าน
บริหารการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาสู่การจัดท าวิทยานิพนธ์ กระบวนการจัดท าและการวางแผน ในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ การจัดท าและน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การวิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์    
กระบวนการจัดท าต้นฉบับและพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ แหล่งสนับสนุนการวิจัย 
  Seminar for exchanging ideas, paradigm on problems and issues in 
educational administration that could be developed to thesis. Process and planning 
on conducting thesis, conducting and presenting thesis proposal, making comment 
on thesis proposal, process of preparing research article manuscript and distributing 
for publishing in academic journals, research financial support sources. 
 
 3.  วิทยานิพนธ์  
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
   วิทยานิพนธ์             12   หน่วยกิต 
  Thesis  
  การวิจัยในหัวข้อทางการบริหารการศึกษาโดยการให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือหาค าตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือเพ่ือการสร้างความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066901 วิทยานิพนธ์จัดแบ่งการด าเนินงานไว้  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

วิทยานิพนธ์  1  การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์  โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมให้
ค าแนะน า  จนกระทั่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์และพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็มรูปแบบ  ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส าเร็จ 
และผ่านการสอนอนุมัติเคา้โครงฉบับเต็มรูปแบบ 
 
1066902  วิทยานิพนธ์  2  การปฏิบัติงานภาคสนาม สร้างเครื่องมือวิจัย  เก็บข้อมูลใน
ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามแผนที่ได้วางไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป  
โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตาม
เกณฑ์ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1066903 วิทยานิพนธ์  3  การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์  การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
สอบปากเปล่า  จากนั้นจึงยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยและเมื่อสอบผ่านแล้วจึงมีการปรับปรุงขัดเกลา
เล่มวิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  และเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย
เป็นอันเสร็จสิ้นการท าวิทยานิพนธ์ 
  Conducting research in the topics related to educational 
administration under the supervision and advice of the thesis advisory committee to 
seek the answer to the problem or to generate a new knowledge in the field of 
educational administration. 
  The  thesis  conduction  is  divided    into  three  sections :  
  Thesis 1  Thesis  Proposal  Development  Thesis  proposal  development  with  
the  suggestions  of  instructors  until  learners  are  able  to  create  research  topics  
and  develop  full  thesis  proposal , consulting  with  research  advisors  until  thesis  
proposals  are  completed  and  full  thesis  proposals  are  passed  and  approved. 
  Thesis  2  Field  Operations  Research  tools  development , fieled-
data  collection  and  data  analysis , synthesis , synthesis  for  research  summary  
according  to  the  resrarch  plan  stated  in  full  research  proposal  under  the  
suggestions  of  thesis  advisors and  Publication of a research work from the 
student's thesis according to the criteria of the Graduate School 
  Thesis  3  Thesis  Presentation  Thesis  writing  for  oral  examination , 
then  proposing  for  university  oral  examination , and  after  passing  the  
examination , thesis  adjustment  according  to  committees  suggestions  needs  to  
be  completed , completed  thesis  presentation  to  university  is  the  final  step  of  
thesis  conduction 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1066904 สารนิพนธ์        6  หน่วยกิต 
  Term  Paper  
  ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งจากปัญหาทางการบริหารการศึกษา  โดยน าเสนอหัวข้อใน
การศึกษษเค้าโครงการศึกษา  วิเคราะห์และสังเคราะห์  รายงานผลการศึกษษต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือคณะกรรมการและเผยแพร่ผลงาน  ภายใต้ความเห็นชอบและการควบคุมของคณะกรรมการ
วิชาชีพหลักสูตร 
  In-dept  study  and  nesearch  of   educational  administration  
proposal  presentation  data  analysis  and  synthesis  nesuts  presenting  to  aduisor  
or  committee  results  publication  approred  and  supervised  by  prograne  
exective  committee. 
  
 4.  รายวิชาเสริม 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1556101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6)  
                    English for Graduate Students 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการค้นคว้าวิจัย
เน้นการอ่านเอกสารและงานวิจัยต่างๆ การแปลความ การสรุปความ การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การหา
ความรู้จากต าราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร การเขียน และน าเสนอรายงานการ
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
 Development focusing on reading, writing, and communication skills in 
English necessary for reviewing documents, emphasizing on reading effectively from 
academic and research papers. Translating and summarizing articles for main ideas 
and writing research abstract. Searching information via library and electronic 
resources, developing skills in  communication,  writing, and research presentation in 
English. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)  

 Education and Thai Teacher Being 
 ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และ

การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความซื่อสัตย์สุจริต  
คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา  สภาพงานครู  คุณลักษณะและ 
มาตรฐานวิชาชีพครู  การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู    
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้  เพ่ือสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาใชวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่อง  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   Philosophy, concepts, and theories of education, religions, economy, socio-
culture, and application for developing educational institution; concepts and strategies for 
educational management to strengthen the sustainable development; laws related to 
teaching profession, principles of good governance, and integrity; codes of ethics of teaching 
profession according to the Teachers’ Council of Thailand; working conditions of teachers; 
characteristics and standard criteria of Thai teaching profession; growing the spirit of being 
teachers; knowledge management for teachers; continuous progress and improvement for 
teaching profession; practice towards codes of ethics of teaching profession and being good 
role models, interaction between teachers and students to enhance potential of learners; 
and  pursuit and selection of knowledge to establish the continuous progress and 
development in teaching profession  to keep pace with changes. 
 
1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(3-0-6)  
        Principles of Learning Measurement and Evaluation 

 หลักการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  การ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การประเมินสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  
การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลย่อยและรวม  การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้  สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล  การวิเคราะห์และประมวลผล  ข้อมูลการวัดผล  ปัญหาและ
แนวโน้มด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  และการน าผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
Principles, concepts, and practice in learning measurement; learning 

evaluation design in the real world context; authentic assessment; portfolio 
assessment; performance assessment; formative and summative evaluation; 
development and quality analysis of instruments in learning measurement; statistics 
for data analysis in learning measurement; data analysis and processing for learning 
measurement; problems and tendency in learning measurement and evaluation; and 
practice and evaluation, and implementation of the results in improving the learners. 
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 3.2  ชื่อ  สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่ 
ส าเร็จการศึกษา,ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห์ 
เดิม ใหม่ 

1 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวหยกแก้ว    
กมลวรเดช 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะ
แนว)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก, 2530 
วท.บ.(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

ภาคผนวก 
ง 

9 9 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชัชภูมิ              
สีชมภ ู

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2547 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม ,  2530 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม , 2525 

ภาคผนวก  
ง 

9 9 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวพิมผกา     
ธรรมสิทธิ์    

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 
กศ.บ.(การวัดผลและ
ประเมินผล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช, 2544 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2538 

ภาคผนวก  
ง 

9 9 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่ 
ส าเร็จการศึกษา,ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห์ 
เดิม ใหม่ 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางวจี   ปัญญาใส ปร.ด.(จิตวิทยาให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2554 
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535 
กศ.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2524 

ภาคผนวก 
ง 

9 9 
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 3.2.2   อาจารยป์ระจ า 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่ 
ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห์ 
เดิม ใหม่ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวมานี  แสงหิรัญ  กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.ม.( การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.บ.( คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  พิษณุโลก 

9 9 

2 อาจารย์ นายชลายุทธ์  ครุฑเมือง    กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศษ.ม.( หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กศ.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก 
ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ศษ.บ.( การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

9 9 

3 อาจารย์ นางสาวสุภาภรณ์   
หนูเมือง 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ.(เวชนิทัศน์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 9 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่ 
ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห์ 
เดิม ใหม่ 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสุกัญญา   
รุจิเมธาภาส 

ค.ด.(การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค.บ.(คณิตศาสตร์-วัดผลการศึกษา) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

9 9 

5 อาจารย์ นายเชาวฤทธิ์  จั่นจีน กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

9 9 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่ 
ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห์ 
เดิม ใหม่ 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายชุมศักดิ ์ อินทรรักษ์ Ed.D.(Educational 
Administration) University of 
Northern Philippines, 
Philippines   
M.A.(Psychology) Banaras Hindu 
University, India   
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี   

- 3 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอนุชา  กอนพ่วง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 
(โครงการคุรุทายาท) 

- 3 

3 อาจารย์ นายนิคม  นาคอ้าย กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
(โครงการคุรุทายาท) 

- 3 

 

 

 

  

 



(มคอ.2)  หน้า 43 

 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหาร  เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาทั้งก่อนและหลังเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารอย่างแท้จริง  ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนด
รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานใน
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงก าหนดรายวิชาต่อไปนี้
ส าหรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา คือ   
1066801  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(135) 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาที่เป็นความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาของนักศึกษา  
  4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดท่ีจ าเป็นในการน าไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
  4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการจัดประสบการณ์ในการ
บริหาร โดยใช้ทักษะการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการท างานเป็นทีม 
  4.1.4  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
  4.1.5  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในสถานศึกษาได้ 
    4.2  ช่วงเวลา 
 รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน                       
ภาคเรียนที่  2 ของชั้นปีที่ 1 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดตามลักษณะวิชา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
  5.1.1  เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
    5.1.2  หัวข้อการวิจัยต้องเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาและในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ 
   5.1.3  สามารถอธิบายหลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการท า
วิทยานิพนธ์ 
  5.1.4  การวิจัยเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
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  5.1.5  สามารถด าเนินการส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
      การท างานวิจัยมีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  ท างาน
วิจัยเบื้องต้นและงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากส าเร็จการศึกษาและเขียนผลงานวิจัย
เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่สู่สังคมได้  
 5.3  ช่วงเวลา  
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ขณะเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และใน ปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  และ ปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา (แผน  ก  แบบ ก2)  และรายวิชาสารนิพนธ์ (แผน  ข) 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต และแผน  ข  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
   5.5.1  ก าหนดไว้ในแผนการเรียนของนักศึกษาในปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเสนอ
เค้าโครงการวิจัยและน าเสนอประเด็นการวิจัยที่ต้องการศึกษาได้  โดยจะใช้โรงเรียนเป็นฐานและมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ร่วมก าหนดประเด็นหัวข้อวิจัย 

 5.5.2  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 5.5.3  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
 5.5.4  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.5.5  มี website และตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา   
   5.6  กระบวนการประเมินผล  
          5.6.1   อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

 5.6.2  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ                    
การน าเสนอตามระยะเวลา 
 5.6.3 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบประเมิน 
 5.6.4  อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบประเมิน 
 5.6.5  อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 5.6.6  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
 5.6.7  น าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตประจ ามหาวิทยาลัย 
 5.6.8  การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 8   การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 16.10      
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ เป็นนักบริหารมืออาชีพที่
มีทักษะ เจตคติที่ดีและมี
คุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพ
บริหารการศึกษา  

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมส่งเสริม
และสอดแทรกให้นักศึกษามีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เคารพใน
สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้วิชาชีพในการ
พัฒนางานที่ปฏิบัติ ชุมชนและสังคมทีเ่หมาะถูกต้อง  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
น าหลักการ ทฤษฎีไปบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในหมวด
วิชาบังคับและปรับตามพลวัตของศาสตร์ทางการบริหาร
การศึกษา มีโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ
การบูรณการและประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริงที่เกิดข้ึน  

เป็นผู้น าทางวิชาการให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ใช้กระบวน
ทัศน์ใหม่ในศาสตร์การบริหาร
เพ่ือชี้น าองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้
เกิดการพัฒนาการศึกษาใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปฏิบัติการ
การแก้ปัญหาโดยใช้ประเด็นปัญหาทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมให้น าองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นวิทยากรให้ค าปรึกษาทางด้าน                             
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาได้ 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
น าหลักการและระเบียบวิธีการ
วิจัยทางการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาและงานด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์  ในแผน  ก  แบบ ก2 
และท าสารนิพนธ์ใน  แผน  ข ต้องศึกษาในรายวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ทุกรายวิชาต้องมี
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน  โดยใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
เป็นฐาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ ปัญหา เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนงานวิจัยและการหาค าตอบ
ด้วยกระบวนการวิจัย  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก 
 2.1  คุณธรรมจริยธรรม 
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1.  มีการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติการ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
   3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
   4.  มีการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
   5.  แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องการครองคน  ครองตนและครองงาน 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
   1.  ใช้วิธีสอนโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการบริหารการศึกษาและน ามาวิเคราะห์ อภิปรายในชั้นเรียน 
   2.  จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ทาง
วิชาการอย่างลึกซึ้ง ความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการมีจิตสาธารณะของผู้บริหาร
การศึกษา 
   3.  เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น อาจารย์ผู้สอน วิทยากร เพ่ือน นักวิจัย บุคคลตัวอย่าง
ในสังคม ท้องถิ่นหรือในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   4.  การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม ความซิ่สัตย์ ในการเรียนการสอนทั้งในด้าน                
การด ารงชีวิตในสังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  กลยุทธ์ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งระหว่างศึกษาและ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าการสังเกต
พฤติกรรมผ่านการปฏิบัติงานการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอบถามจากเพ่ือน การใช้
แบบสอบถามแบบประเมินโดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้  
   1.  ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การ
ท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนด 
       2.  ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
      3.  ประเมินจากการแต่งกาย  ความมีวินัย  และการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
 2.2  ความรู้ 
   2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    1.  มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญทางการบริหาร
การศึกษาไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
    2.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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    3.  พัฒนาองค์ความรู้ ความช านาญทางการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(PBL) 
   2.  การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  2.2.3  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1.  ประเมินผลจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่
เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า 
   2.  ประเมินผลงานจากการน าเสนอผลงานและน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    3.  การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานวิจัยใน
งานสัมมนาวิชาการ/ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
   2.  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   3.  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
สามารถวางแผน  ออกแบบและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.  กระบวนการสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความและผลงาน                  
การวิจัยที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
   2.  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
   3.  จัดให้มีการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 
   4.  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
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  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.  ผลงานการสังเคราะห์เนื้อหาจากบทความและงานวิจัย 
   2.  การประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน 
จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่มและ 
การสัมมนา 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้
อย่างเข้าใจ 
   2.  สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
   3.  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและงานในกลุ่มตลอดจนร่วมมือ
กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
   4.  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การที่หลากหลายได้ 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   2.  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และ                    
การแสดงออกของภาวะผู้น าและผู้ตามในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 
   มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1.  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน
กลุ่ม 
   2.  ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการแก้ปัญหาและการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
   2.  สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ   
   3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูล 
   4.  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล 
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  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกตและแบบ
ประเมินทักษะการพูด และการเขียน 
   2.  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ในการอภิปรายและกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอในชั้น
เรียน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
    (Curriculum  Mapping)  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  3.1  หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก  หน้า  51-53 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1046401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
1066601  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 
1066602  ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
1066603  การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร 
              การศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
1066604  การประกันคุณภาพการศึกษา ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1066605   การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
1066606   การบริหารกิจการนักเรียน ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
1066801   ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1066607  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
1066608  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 
 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
1066609  การจัดการความรู้และการบริหารสถานศึกษาสู่องค์กร 
              แห่งการเรียนรู้ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
1066610  การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
1066611  การบริหารการอุดมศึกษา 
 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
1066612  การบริหารการศึกษากับการพัฒนาท่ียั่งยืน ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
1066613  การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาขององค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
1066614  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
               ท้องถิ่น ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1066915 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  
 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 
1066901 วิทยานิพนธ์ 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
1066902 วิทยานิพนธ์ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
1066903 วิทยานิพนธ์ 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
1066904 สารนิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
1556101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    
 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 
1011106 การศึกษาและความเป็นผู้ไทย ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ. 
2561  (ภาคผนวก ก)  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพ ื่อทวนสอบเพ่ือสุ่มตรวจสอบรายวิชารายงานโครงงาน
หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประกาศผล 

  2.1.3 มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานท า
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2561 หมวด 7 การส าเร็จการศึกษาข้อ  15  (ภาคผนวก ก) 
  15.2 ปริญญาโท 
    15.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    15.2.2  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
    15.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น โดย
กระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน 
จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านใน
การสอบครั้งนั้น การสอบประมวลความรู้ผ่านพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
    1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ และโครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรท่ีสอน 
  1.2 ต้องมีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
      1.3  การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านต่างๆ ท่ีเป็นความต้องการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      1.4  ศึกษาดูงานทางวิชาการหรือเข้ารับการอบรมสมัมนาทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
และการเตรียมความพร้อมในการท าผลงานทางวิชาการ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

    2.1.1  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ                         
การจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ  

    2.1.2  ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

    2.1.3  ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด               
การเรียนการสอน การวัดและการประเมิน ผลการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยตลอดจนอาจารย์ท่ีเป็นเครือข่ายร่วมกันจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

    2.1.4  เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการจัดการสอนและการวัดและประเมินผลท่ีทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
            2.1.5  พฒันาการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ใน                 
การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล  
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
           2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน                                    
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
           2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
           2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
           2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและงานวิจัยตลอดจนส่งเสริม            
การท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้ 
  1.1.1   วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสตูรให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
  1.1.2  มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา 
  1.1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 
2.  บัณฑิต 
 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ให้
บัณฑิตด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้ 
 1.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 1.2  ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวการณ์ได้งานท าบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 
 1.3  ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเม่ือครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
 
3.  นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา 
  3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา 
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  3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา    
 3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
  3.3.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  
การอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
  3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ 
  4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร 
การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสวน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 
  4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา 
และให้อาจารย์ ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
  4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท า 
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รายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัด 
กิจกรรม และการประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียน เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้
ส านักวิทยบริการมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วน
ระดับคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนและห้อง
ปฏิบัติทางวิชาชีพที่ทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทาง
วิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ 
พร้อมในการเรียนการสอน 
2. จัดให้มีเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาสามารถ หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
เพ่ือให้บริการทั้งหนังสือต ารา
และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่
ส านักวิทยบริการและห้องสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. รวบรวมท าสถิติจ านวนอุปกรณ์
การเรียนการสอนต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 



 
 

(มคอ.2) หน้า 59 
 

 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น 
นอกจากนั้นอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ให้มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
       ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น 
 6.4  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552      

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
เมื่อปีที่ผ่านมา 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ ข้อ (1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
      1.1.1 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์
การเรียนการสอน 

 1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม
สัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนและผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
         1.2.1 คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาค
การศึกษารวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาและน าไปเขียนไว้ในรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
  1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
       1.2.3 ส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยการประเมินออนไลน์ใน
แต่ละรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้คณาจารย์ผู้สอนน าไปใช้เป็นผลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปีและมหาบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตรโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นและเปิดเว็บไซด์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 
 2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกโดยดูจากรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปีบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรและ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการและการเยี่ยมชม 
 2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
 ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตและการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ
ผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
 4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแผนกลยุทธ์การสอนและการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-----------------------------------  

           เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑               
วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 “คณะ”  หมายถึง คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 “วิทยาลัย”  หมายถึง วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะและวิทยาลัย 
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 “การค้นคว้าอิสระ”  หมายถึง สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือเรียกอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้กับการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในโจทย์ปัญหาส าคัญอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์
นั้นๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้   
    
  ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ โดยให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย  ให้บริหารจัดการก ากับดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
  ๔.๒  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  ให้บริหารจัดการก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
   ๔.๓  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ให้บริหารจัดการก ากับดูแลการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ    
   รายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ข้อ ๕  เพ่ือให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดี    
ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ส่วนการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ และมิได้มีข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรณีไป 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 
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 การจัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต 
  ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
  ๘.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ ๙  โครงสร้างหลักสูตร 
  ๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ๙.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
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   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  ๙.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 

หมวด ๓ 
การโอนหน่วยกิต 

 
 ข้อ ๑๐  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี ้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยผ่านการ
คัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรของวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เห็นชอบจากคณบดีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาแรกท่ีเข้ามาศึกษา  
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้การนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันเดิม ซึ่งจะต้องยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาการศึกษา 
 

หมวด ๔ 
จ านวน คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ และภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ข้อ ๑๑  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
  ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๑.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยส าหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น 
ๆ 
   ๑๑.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
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การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
เป็นรายกรณี 
   ๑๑.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ๑๑.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๑๑.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
เป็นรายกรณี 
   ๑๑.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  ๑๑.๓ ปริญญาโท 
   ๑๑.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ๑๑.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
เป็นรายกรณี 
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   ๑๑.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น      
๒ ประเภท คือ  ๑๑.๓.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๓.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
    ๑๑.๓.๔.๑ กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ   
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๓.๔.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
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ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ๑๑.๔ ปริญญาเอก 
   ๑๑.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ๑๑.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
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   ๑๑.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ๑๑.๔.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๔.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 
    ๑๑.๔.๔.๑ กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ   
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๔.๔.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
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เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๒  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  ๑๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
  ๑๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวม
แล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
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  ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

หมวด ๕ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 
  ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  ๑๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
  ๑๓.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๓.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ๑๓.๕ การรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือรับโอนจาก
สถาบันอื่น หรือรับตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย 
  ๑๓.๖ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว และเม่ือได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามท่ี
ก าหนด 
  ๑๓.๗ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ โดยยื่นค าร้องภายใน ๔ สัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนนั้น และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพัก
การเรียน ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ  ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียน
ต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม่  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ใน
กรณีการขอลาพักการเรียนมีดังนี้ 
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    ๑๓.๗.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอ่ืนใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
   ๑๓.๗.๒ ค าสั่งทางราชการให้ไปปฏิบัติราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
    ๑๓.๗.๓ ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
    ๑๓.๗.๔ มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพ
นักศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
  ๑๓.๘ การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๘.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    ๑๓.๘.๒ ลาออก 
    ๑๓.๘.๓ ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
    ๑๓.๘.๔ ไม่ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา  
    ๑๓.๘.๕ เมื่อภายหลังถูกตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
    ๑๓.๘.๖ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
    ๑๓.๘.๗ ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรมีไม่เพียงพอ ก าหนดดังนี้ 
     ๑๓.๘.๗.๑ วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน  
     ๑๓.๘.๗.๒ วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน 
     ๑๓.๘.๗.๓ วิทยานิพนธ์ จ านวนมากกว่า ๓๖ หน่วยกิตข้ึนไป จะต้องมีเวลา      
อย่างน้อย ๑๒ เดือน 
    ๑๓.๘.๘ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือได้ผลการ
ประเมิน คุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับขั้น Fail 
    ๑๓.๘.๙ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและการสอบ หรือท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
    ๑๓.๘.๑๐ ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ    
   ๑๓.๘.๑๑ ถึงแก่กรรม 
  ๑๓.๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจ
ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาได้  แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้มหาวิทยาลัยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วย
กิต         ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตก
ต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑๔.๔ ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๔.๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
ผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
   ๑๔.๖ นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๔.๗ รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้องเรียนและ
สอบได้รายวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้  
  ๑๔.๘ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม และ
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ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไมบ่ังคับให้นักศึกษา
สอบ 
   ๑๔.๙ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ๑๔.๑๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พ้ืนฐานของวิชาเอก คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน  โดย
ให้ผลการเรียนได้ในระดับ S 
  ๑๔.๑๑ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ 
สัปดาห์ โดยได้รบัอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๔.๑๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 
๘ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๕  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  ๑๕.๒ ปริญญาโท 
   ๑๕.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   ๑๕.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
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เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   ๑๕.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น โดยกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่
ผ่านในการสอบครั้งนั้น การสอบประมวลความรู้ผ่านพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  ๑๕.๓ ปริญญาเอก 
   ๑๕.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 
จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในการ
สอบครั้งนั้น  การสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ 
   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
   ๑๕.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของ
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บัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น การสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
  ๑๕.๔ นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
  ๑๕.๕ นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  ๑๕.๖ ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๕.๗ การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาและมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
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หมวด ๘ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ครบตามเกณฑ์ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษา
แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)  

  ๑๖.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้    
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐  
  B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕  
C  พอใช้ (Fair)  ๒.๐  

  D+  อ่อน (Poor)  ๑.๕  
D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐  
F   ตก (Fail)  ๐.๐  

    ๑๖.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย  
S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)  
IP  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In progress)  

     
  ๑๖.๓ การให้ F สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้  
    ๑๖.๓.๑ นักศึกษาสอบตก 
    ๑๖.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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    ๑๖.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด 
    ๑๖.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา 
    ๑๖.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔  สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนถัดไป 
   ๑๖.๔ การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมหีน่วยกิตแต่
สาขาวิชาเห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการ
ฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U 
จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  ๑๖.๕ การให้ I   
   ๑๖.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๖.๕.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ๓ 
หน่วยกิต แรกแล้วยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น 
   ๑๖.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
   ๑๖.๕.๔ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลเป็น  I  จะต้องด าเนินการแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔  สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนถัดไป เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้
สัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที   
  ๑๖.๖ การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
    ๑๖.๖.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้น ซึ่งต้องยื่นค าร้องก่อน
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๖.๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
   ๑๖.๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
    ๑๖.๖.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจาก
สัญลักษณ์ I เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด  
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   ๑๖.๗ การให้ AU จะกระท าในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
   ๑๖.๘ การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 
๑ ภาคเรียนตามหลักสูตรก าหนด  
  ๑๖.๙ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ
ดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้  
 

ระดับขั้น ความหมาย  

P  ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail)  

   ๑๖.๑๐ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท าหลังจากนักศึกษาสอบปาก
เปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย  

Excellent    ดีเยี่ยม 

Good    ดี 

Pass    ผ่าน 

Fail   ไม่ผ่าน     

  ๑๖.๑๑ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
   ๑๖.๑.๑ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้
ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ๑๖.๑.๒ นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ แต่มากกว่า ๒.๕๐     
อาจเรียนซ้ าวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 
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  ๑๖.๑๒ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    ๑๖.๑๒.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาตามระบบค่าระดับขั้น ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ใน
การค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 
    ๑๖.๑๒.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดใน
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า B ขึ้นไปเท่านั้น 
    ๑๖.๑๒.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน ให้ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
วิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิต ของภาคเรียนนั้น 
    ๑๖.๑๒.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่า
ระดับข้ันของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
    ๑๖.๑๒.๕ การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ ๒ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
    ๑๖.๑๒.๖ ในภาคเรียนที่นักศึกษาได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมา
ค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยของภาคเรียนนั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคเรียนที่มีการประเมินผล 
   ๑๖.๑๓ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ นักศึกษาอาจได้รับ
โทษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการพิจารณาการทุจริตดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
    ๑๖.๑๓.๑ ตกในรายวิชานั้น  
    ๑๖.๑๓.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไปหรือเลื่อนการ
เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
    ๑๖.๑๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
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หมวด ๙ 
การประกันคุณภาพ 

 
 ข้อ ๑๗  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
  ๑๗.๑ การก ากับมาตรฐาน 
  ๑๗.๒ บัณฑิต 
  ๑๗.๓ นักศึกษา 
  ๑๗.๔ คณาจารย์ 
  ๑๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  ๑๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อ ๑๘  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

(รองศาสตราจารย์พินิติ  ระตนานุกูล) 
         นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  กอนพ่วง  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.นเรศวร  เศรษฐสิงห์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว  กมลวรเดช  กรรมการ 
6. ดร.เชาวลิต  จั่นจีน     กรรมการ 
7. ดร.สุพิน  ใจแก้ว     กรรมการ 
8. ดร.จามรี  ศรีรัตนบัลล์    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก   คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย

พะเยา ติดภารกิจ     (ส่งเล่มหลักสูตรไปทางไปรษณีย์)   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสาชาการบริหาร

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปกร 
ติดภารกิจ     (ส่งเล่มหลักสูตรไปทางไปรษณีย์) 

3. นางสาวกรรณิการ์ บารมี  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ   
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ติดประชุมที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
(ส่งเล่มหลักสูตรไปทางไปรษณีย์) 

 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม และแนะน าคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเชิญคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ตามหมวดที่ส าคัญของ
หลักสูตรตามล าดับต่อไป 
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วาระท่ี 2  การพิจารณาการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ  ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันพิจารณา
หลักสูตรเป็นรายหมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 - ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา มีความถูกต้องเหมาะสม 
 - รูปแบบของหลักสูตรควรปรับภาษาท่ีใช้เป็น ภาษาและหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเปิดรับ
นักศึกษาต่างชาติได้  
 - การรับเข้าศึกษา ควรมีการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นครั้งๆ ไป 
 - คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ข้อ 2.2.2 ไม่จ าเป็นต้องระบุ 
 - อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ระบุไว้ค่อนข้างมาก ควรศึกษาว่าหลักสูตรเอ้ือ
อาชีพเหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่ 
              - ข้อ 8.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ควรมี
ตารางเปรียบเทียบในแต่ละรายวิชา จากมาตรฐานไปสู่รายวิชา 
   - ข้อ 8.2 ควรพิจารณาใหม่ ว่าสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 
   - ข้อ 8.4 และ 8.6 สามารถน ามาเขียนรวมกันได้ 
   - ข้อ 8.8 คล้ายกับข้อ 8.1  
  - สถานที่จัดการเรียนการสอน ควรเปิดกว้างกว่านี้ โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในคณะอื่นๆ หรือ
นอกมหาวิทยาลัยได้ 
 - สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ในการจัด
การศึกษาต้องสัมพันธ์กับกระแสเศรษฐกิจ และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 - สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ควรเพิ่มตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สาระมาตรฐานคุรุสภา
และรายวิชา 
 - การพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยไม่ใช่ประถมศึกษา 
 มติที่ประชุม ให้ปรับปรุงตามที่เสนอ 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 - ปรัชญา ควรแก้ค าว่า “ภาวะผู้น า” เป็น “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์หรือภาวะผู้น าดิจิตอล”  
   “บูรณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้อง” เป็น “บูรณาการศาสตร์ที่เกิดใหม่” และควรเน้นการพ่ึงตนเอง      
มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 - วัตถุประสงค์ ควรเขียนให้ชัดเจนมากข้ึน เน้นการมีสมรรถนะในการเป็นผู้น าการศึกษา ผู้น าดิจิตอล 
หรือผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 - ข้อ 1.2.4 ส่วนใหญ่งานวิจัยของปริญญาโทเป็นเชิงส ารวจ ไม่ควรระบุว่าเป็นการสร้างนวัตกรรม 
โดยอาจแก้ค าว่า “สร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่” เป็น “การคิดเชิงนวัตกรรม” “มีสมรรถนะในการสร้าง
นวัตกรรม” หรือ “มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ” 
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 - แผนพัฒนาปรับปรุง  
  - การพัฒนาอาจารย์และการพัฒนานักศึกษาควรมีเพ่ิมวิธีการอื่นนอกเหนือจากการศึกษาดูงาน
และจัดกิจกรรม เช่น การจัดแบบ PBL มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน และตระหนักในการพัฒนา
ตนเอง (Inquiry Skill) 
 - การพัฒนาอาจารย์ ควรมุ่งพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล พัฒนาให้มีภาวะผู้น า และ
มีการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา  
 - การพัฒนานักศึกษา ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ ด้วยตนเองให้มากขึ้น มุ่งเน้น
การปฏิบัติแล้วจึงโยงทฤษฎีไปสนับสนุน เรียนรู้จากสภาพจริงให้มากขึ้น  
 - การติดตามประเมินผลหลักสูตรควรระบุให้เป็นกลยุทธ์ชัดเจน เช่น ใช้กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา  
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ควรปรับให้เข้ากับ
ศาสตร์ใหม่ๆ  
 มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้ปรับและแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
- การด าเนินการหลักสูตร 
 - วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปรับแก้ค า จาก 

ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนเมษายน เป็น ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 
 - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.2 ควรปรับเป็นส่วนขยายของ 2.2.1 , ข้อ 2.2.3 มีความ
ประพฤติดี ควรมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา 
 - แผนการรับนักศึกษา ควรปรับจาก 15 คน เป็น 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 - รายวิชา  
  - ควรเพิ่ม วิชาบริหารการจัดการศึกษาไทย และปรับหน่วยกิตให้มีการปฏิบัติ โดยเน้นให้
ทฤษฎีน าปฏิบัติ 
  - รายวิชา 1066601 หลักการและทฤษฎีฯ บรรจุเนื้อหาลงไป 9-10 เรื่อง มากเกินไป สอน
ไม่ได้ นักศึกษาจะไม่ได้อะไรเลย โดยควรแยกรายวิชาเป็น 2-3 รายวิชา หรือจัดในรายวิชาที่คล้ายคลึงกัน 
  - รายวิชา 1066602 ภาวะผู้น าทางวิชาการ Academic Readership ควรปรับรายละเอียด
รายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา ไม่ใช่ Instructional Leadership   
  - รายวิชา 1066606 ควรตัดค าว่า “กระบวนทัศน์ใน” ออก 
  - รายวิชา 1066801 ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาควรออกแบบให้ควบคู่กับ
การวิจัย/วิทยานิพนธ์ (วิจัยปฏิบัติการ) และการน าเสนอผลงาน 
  - รายวิชาเลือกไม่ต้องมีมาก เพราะเลือกได้ไม่เกิน 2 รายวิชา ให้เลือกวิชาที่อาจารย์ประจ า
สอนได้และเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา  
  - วิชาวิทยานิพนธ์ จัดเป็นวิชาเดียว ไม่ต้องแยก เพราะนักศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาได้ใน   
1-2 ภาคเรียน และให้ก าหนดค่าของ P (Progress) และ NP (Nonprogress) หรือการประเมิน และการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน 
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  - ปรับค าอธิบายรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสม 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องระบุว่า ใครสอนวิชาอะไร มีผลงานอะไรบ้าง 
  - อาจารย์พิเศษต้องระบุ มิฉะนั้นจะท าการสอนไม่ได้ และต้องมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 5 ปี 
ย้อนหลัง และต้องสอนคู่กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  - ควรมี แผน ข ด้วย 
 - แผนการศึกษา ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนา ปี 1 เทอม 1  
 - ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และ คุรุสภา 
                      (1) วุฒิการศึกษา ป.เอก ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน มี 3 คน (1) – (2) – (3) ส่วน (4) และ (5) 
ไม่ตรง 
       (2) จากภาคผนวก ง ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2557 หรือ 2558-2561 หรือ 
2562 เป็นผลงานย้อนหลัง 5 ปี  3 ชิ้นงาน และต้องเป็นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 - ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาท่ีเป็นความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาของนักศึกษา ควรให้นักศึกษาลงปฏิบัติทั้งในโรงเรียนและเขตพ้ืนที่อย่างน้อย 45 ชั่วโมง ควรมีคู่มือ
ปฏิบัติวิชาชีพแจกนักศึกษา  
 - กรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จวุฒิทางการศึกษามาเรียนให้สอนวิชาวิทยาการวิจัย วิชาปฏิบัตวิิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา กรณีไม่ผ่านให้เรียนวิชาหลักการศึกษาและการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ข้อเสนอ : ควร
ก าหนดวิชาที่ต้องเรียนในระดับพื้นฐานวิชาชีพครู (ป.ตรี) เพ่ิมเติม 
 ที่ประชุมรับทราบ และมติให้กรรมการร่างหลักสูตรน าไปปรับแก้ตามที่ประชุมเสนอ 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 - มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
- มีความเหมาะสม 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
- มีความเหมาะสม 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีความเหมาะสม 
หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
- มีความเหมาะสม 
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วาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ  ประธานที่ประชุมเสนอว่า ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้
คณะกรรมการร่างหลักสูตร ไปพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมทุกหมวด ก่อนน าไปด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป 
 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
  
 

(ดร.จามรี  ศรีรัตนบัลล์) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 
(ดร.สุพิน  ใจแก้ว) 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว  กมลวรเดช) 
ผู้รับรองบันทึก 
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ภาคผนวก ค 
สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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สรุปประเด็นและสาระที่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในปี 2555 ในการจัดการเรียนการ
สอน  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่                     
12  ตุลาคม  2555  และปัจจุบันคุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น  ดังนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาในปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 

ประเด็นและสาระ 
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี               
พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา ผลิตมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ินและ
สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลก 
 

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึน้  เพื่อ
ผลิตมหาบณัฑิตให้เป็นผูท้ี่มี
ความรู้  ความสามารถทางด้าน
การบริหารการศึกษามีคุณธรรม  
ความซื่อสัตย์  มีความเปน็ผูน้ า
ด้านการสรา้งหรือพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา  โดยเนน้
กระบวนการวิจัยและมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  เพื่อน ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
  

1. ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
2. เพื่อความชัดเจน
และเพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
นักศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
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ประเด็นและสาระ 
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป ี
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี           
พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความรู้ สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ทางการบริหารกับ
ศาสตร์อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในโลกแห่ง                
การเปลี่ยนแปลง 
2. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมี
ความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถประยุกต์ใช้
หลักการทฤษฎีของการ
บริหารจัดการทางการศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ินและของภูมิภาค
อาเซียน 
4. ให้ผู้เข้ารับการศึกษา มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา 
5. มีการพัฒนาและส่งเสริม
วิทยฐานะของนักบริหาร
การศึกษาในท้องถ่ินให้สูง
ยิ่งขึ้น 

1.  สามารถใช้หลักการและ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการ
ศึกษาไปใช้ในการพัฒนา เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษา 
2.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความซื่อสัตย์ในบทบาทหนา้ที่  
มีความรับผิดชอบของตนเอง ทัง้
ที่มีต่อวิชาชีพ องค์กร ชุมชน
และสังคม  
3.  สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารการศึกษาให้เหมาะสม
กับบริบทของท้องถ่ิน 

1. ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
2. เพื่อความชัดเจน
และเพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
นักศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
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ประเด็นและ
สาระที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุงป ี
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา 1066601 หลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา  
3(3-0-6) 
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและ
วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการ
บริหาร วิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา การ
บริหารโดยใช้กรอบแนวคิดของ
กระบวนการบริหาร บทบาทหนา้ที่
ในการบริหาร โครงสร้างการจัด
องค์กร การบริหารการศึกษาของ
ไทย การบริหารองค์กรส านักงาน
และองค์คณะบุคคลรปูแบบต่างๆ 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
วางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ การประยุกต์ใช้เทคนิคและ
ทักษะการบริหารในการพฒันา
วิชาชีพ หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในประเทศและใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

1066601   หลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา 
 3(3-0-6) 
ทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการและ
หน้าที่ในการบริหารองค์การ  
ส านักงานและองค์คณะบุคคล  การ
บริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  
การบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานธุรการ  การเงนิ  พัสดุ
และองคารสถานที่  กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา  และผู้บริหาร
สถานศึกษา  การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลการ
บริหารสถานศึกษา  การก าหนด
นโยบาย  แผนกลยุทธ์และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบรบิทของ
สถานศึกษาสามารถเลือกใช้ทฤษฎี  
หลักการและกระบวนการบริหารให้
สอดคล้องกับบริบทมหาภาคและภูมิ
สังคม   

เป็นไปตามสาระความรู้
และสมรรถนะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้ด้าน
การบริหารสถานศึกษา
และการบริหาร
การศึกษาประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)ทฤษฎี  หลักการ  
กระบวนการ และหน้าที่
ในการบริหาร 
(2)การบริหารงาน
วิชาการเพื่อคุณภาพ
และความเปน็เลิศ 
(3)การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู ้
(4)นวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
เรียนรู ้
(5)การบริหารงานบุคคล 
(6)การบริหารงาน
ธุรการ  การเงิน  พัสดุ 
และอาคารสถานที ่
(7)กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(8)การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธผิลการบริการ
สถานศึกษา 
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    (ข)สมรรถนะ 
(1)สามารถก าหนด
นโยบาย  แผน  กลยุทธ์ 
และน าไปสู่การปฏบิัติ
ให้สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา 
(2)เลือกใช้ทฤษฎี 
หลักการ และ
กระบวนการบริหารให้
สอดคล้องกับบริบทมหา
ภาคและภูมิสังคม 
(3)สามารถบริหารงาน
วิชาการ บริหาร แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู ้

ชื่อรายวิชา 1066602 ภาวะผู้น าและคุณธรรม
ของผู้บริหาร   3(3-0-6) 
หลักการ ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
วิวัฒนาการของการศึกษาด้านภาวะ
ผู้น า พฤติกรรมผู้น า ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงบทบาท หนา้ที่และ
วิสัยทัศน์ของผูน้ าทางการบริหาร
การศึกษา ทักษะทีผู่้น าต้องใช้ใน
การบริหาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อการ
บริหารการศึกษา การพัฒนาภาวะ
ผู้น าที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา หลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด แนว
ทางการพฒันาตนเองและบทบาท
ของผู้บริหารในการส่งเสริม 

1066603  การพัฒนาวิชาชพีและ
คุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร
การศึกษา    3(3-0-6) 
จิตวิญญาณ  อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา  
ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ   
การวิจัยเพื่อพัฒนาวชิาชีพ  
หลักธรรมมาภิบาล  ความซื่อสตัย์
สุจริต  คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา  และ
ผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  การปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตส านกึสาร
ธารณะและเสยีสละให้สังคม  ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

เป็นไปตามสาระความรู้
ความรู้และสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานความรู้
ด้านการพฒันาวิชาชีพ
และด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
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ชื่อรายวิชา คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน วิจารณป์ระเด็นปัญหา
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)จิตวิญญาณ  
อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร 
(2)การจัดการความรู้
เก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษา 
(3)ความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ 
(4)การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
(ข)สมรรถนะ 
(1)มีอุดมการณ์ของ
ผู้บริหารและแนว
ทางการพฒันาเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 
(2)สามารถศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)หลักธรรมาภิบาล 
และความซื่อสัตย์
สุจริต 
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   (2)คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(3)จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด 
(ข)สมรรถนะ 
(1)ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มี
จิตส านึกสารธารณะ
และเสียสละให้สังคม 
(2)ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ชื่อรายวิชา 1066605 การประกันคุณภาพ
การศึกษา   3(3-0-6) 
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักการและกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก การ
ก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
นวัตกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการ
และกรณีศึกษาหรืองานวิจัย
การศึกษา แนวปฏบิัติที่ดีเก่ียวกบั
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1066604 การประกันคุณภาพ
การศึกษา     3(3-0-6) 
แนวคิด  หลักการและกระบวนการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  การ
ก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา  บทบาทของผู้บริหารใน
กา รป ระกั น คุณภาพการศึ กษ า  
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึ กษา   กา รจั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
การจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  เพื่อการ
ร อ ง รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก  
นวั ต กร รมกา รป ระกั น คุณภาพ
การศึกษา  แนวทางปฏิบัติที่ดี 

เป็นไปตามสาระ
ความรู้ความรู้และ
สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)หลักการและ
กระบวนการในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(2)การประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก 
(ข)สมรรถนะ 
(1)สามารถจัดท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อ 
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  เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองรับการประเมิน
ภายนอก 
(2)น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไป
ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

ชื่อรายวิชา 1066801   การฝึกปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษษและปฏบิัติการ
บริหารการศึกษาระหว่างเรียน      
3(150) 
 สร้างประสบการณ์ด้วยการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหารนโยบาย  
และกลยุทธ์การศึกษา  การบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา  การบริหารงบประมาณ  
การเงินและการบริหารทั่วไป  การ
บริหารการวิจัยและการบริหาร
วิชาการการศึกษา   การนิเทศการ
สอน  รวมทั้งปัญหาขององค์การ   
การวางแผน  การประเมินผล   
การตัดสินใจและกิจกรรมการ 
บริหารอ่ืน ๆ  ตามที่อาจารย์ผูส้อน
ก าหนดและมีการศึกษานอก
สถานศึกษา 

1066801  ปฏิบัติการวชิาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา  3(135) 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา / 
หน่วยงานทางการศึกษา  โดยบรูณา
การองค์ความรู้การบริหารด้าน
นโยบายและกลยุทธท์างการศึกษา  
การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้  การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา  การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  การเงนิและ
บริหารทั่วไป  การบริหารการวจิัย
และการบริหารวิชาการ  เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจและ
ความสามารถในการบริหารทั้งในแง่
ของทฤษฎีและการปฏิบัติ  การศึกษา
ดูงานและการสัมมนาเก่ียวกับความรู้
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการมี
ส่วนรวมในกิจกรรมบริหารการศึกษา
รูปแบบตา่ง ๆ   

เป็นไปตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา 
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ประเด็นและสาระ
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

ชื่อรายวิชา  1066602  ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ในยุคดิจิทัล3(3-0-9) 
Aeademic Leadership in  
Digital  Era    
การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง  
พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ  การ
บริหารงานวชิาการในยุคดิจิทลัเพื่อ
คุณภาพและความเป็นเลิศ  การ
บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การมี
ปฏิสัมพันธ์และการพฒันาบุคลากร  
การสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับชมุชน
และท้องถ่ิน  การพฒันานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลเพื่อการบริหารและการเรียนรู้  
การนิเทศการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์
หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ เทคนคิ 
และกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  
การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอน
และการนิเทศภายในสถานศึกษา 
บทบาทหนา้ที่และทักษะของผูน้ิเทศ
การศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือและทักษะการนิเทศ
การศึกษา การประยุกต์ใชผ้ลการวิจัย
และการใช้การนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการบริหารงาน
ระบบเครือข่าย  การก ากับติดตาม
และการประเมินผลการศึกษา 

เป็นไปตามสาระ
ความรู้ความรู้และ
สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้ด้าน
ความแป็นผู้น าทาง 
วิชาประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม  
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมผู้น า  ภาระ
ผู้น า 
(2)การระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
(3)การนิเทศเพื่อ
พัฒนาครูให้จัดการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เติบโตเต็มศักยภาพ 
(4)การบริหารความ
เสี่ยงและความขัดแยง้ 
(5)ปฏิสัมพนัธ์และการ
พัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
(6)ความสัมพนัธ์
ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน และท้องถิ่น 
(ข)สมรรถนะ 
(1)สามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
(2)สามาถบริหาร
การศึกษาและสรา้ง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและท้องถิ่นได ้

 



(มคอ.2)  หน้า 111 

 

 

ประเด็นและสาระ
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

ชื่อรายวิชา  1066605การบริหารหลักสูตรและ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา      
3(3-0-6) 
Curriculum Administration 
and Educational Quality 
Enhancement 
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา  การจัดการเรียนการ
สอนและการสอนเสริม  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  การประเมิน
หลักสูตร  ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและการบริหาร
จัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่  
สามารถพัฒนาหลักสูตร  ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  ปฏิบัติการประเมินและการ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

เป็นไปตามสาระ
ความรู้ความรู้และ
สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาตามดา้น
การหลักสูตร 
การสอนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  
(ก)สาระความรู้ 
(1)พัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตร
สถานศึกษา 
(2)การจัดการเรียน
การสอนและการสอน
เสริม 
(3)การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
(ข)สมรรถนะ 
(1)สามารถพัฒนา
หลักสูตรและบริหาร
การจัดการเรียนการ
สอนในแนวทางใหม่ได ้
(2)ปฏิบัติการประเมิน
และปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นและสาระ
ที่ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

ชื่อรายวิชา  1066606การบริหารกิจการ
นักเรียน  3(3-0-6) 
Student Affairs 
Administration  
การบริหารกิจกรรมนักเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการ
จัดการและคิดเป็น  บริหารจัดการให้
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  
บริหารจัดการให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  สามารถบริหาร
จัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  และ
ความสามารถในการส่งเสริมวนิยั  
คุณธรรม  จริยธรรมและความ
สามัคคีในหมู่คน  การมีจิตสาธารณะ  
จิตส านึกต่อส่วนร่วม 
 

เป็นไปตามสาระ
ความรู้ความรู้และ
สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้ด้าน
กิจการและกิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 
(ก)สาระความรู้ 
(1)บริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้รู้จักการจัดการและ
คิดเป็น 
(2)บริหารจัดการให้
เกิดการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน 
(3)บริหารจัดการให้
เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
(ข)สมรรถนะ 
(1)สมารถบริหาร
จัดการให้เกิดกิจกรีรม
พัฒนาผู้เรียน  การ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(2)สามารถส่งเสริม
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
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ภาคผนวก ง 
ความต้องการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
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สรุปผลการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญา โท 
สาขาบริหารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 จากการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าทั้งระดับปริญญาตรี ผู้บริหารสถานศึกษา   
ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ ศึกษานิเทศก์ ที่อยู่ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 
สุโขทัย และพิษณุโลก ได้รับแบบส ารวจคืน 350 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.50  พบว่า มีผู้สนใจ และต้องการ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ  85.14  สรุปผลการส ารวจได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ความประสงค์ในการเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3 

สาขา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา     105 35.23 
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 107 35.91 
ปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 86 28.86 

รวม 298 100.00 
 
   จากตารางที่ 1 พบว่ามีผู้ประสงค์ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน 298 คน โดยเรียงล าดับตามสาขาดังต่อไปนี้ อันดับแรก สาขาหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.91 อันดับที่สอง สาขาบริหารการศึกษา จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.23 และอันดับที่สาม สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86  
 
ตารางท่ี 2 ความประสงค์ในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ในภาคเรียนที่ 1/2562 

สาขา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา     30 31.59 
ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน 45 47.36 
ปริญญาเอกสาขา วิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 20 21.05 

รวม 95 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ประสงค์ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ในภาคเรียนที่ 1/2562  จ านวน 95 คน โดยเรียงล าดับตามสาขาดังต่อไปนี้ อันดับแรก สาขา
หลักสูตรและการสอน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.362 อันดับที่สอง สาขาบริหารการศึกษา จ านวน  
30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.59 และ อันดับที่สาม สาขาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา จ านวน 20 คน   
คิดเป็นร้อยละ 21.05 
 
 



(มคอ.2)  หน้า 115 

 

 

ตารางท่ี 3 เหตุผลในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
กลุ่ม เหตุผล 

ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อยากจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถน าไปพัฒนาบุคลากรได้ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้ง
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ พนักงานท้องถิ่น 
 2. เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน ในสถานที่ท างาน สามารถมาปรึกษาหารือ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม จากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
 3. เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  
 4. เป็นหลักสูตรที่ดีสามารถน าไปพัฒนาบุคลากรได้ 
 5. เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน 
 6. เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ศึกษานิเทศก์  1. เพื่อพัฒนาตนเองได้มีคงวามก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 3. เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ มีความมั่นใจในการ
ท างาน และเป็นเกียรติศักดิ์ศรี แก่ตนเอง ครอบครัว และต าแหน่งหน้าที่การงานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

 
สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา 

วิจัยโดย นางสาว นรารัตน์ รัตนะ (ส าเร็จการศึกษา เมษายน 2561) 
 ผลจากการท าวิทยานิพนธ์ เรื่องการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2543 – 2557 สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในเชิงผสมผสานมากยิ่งขึ้น 
1.2 ควรเน้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ เพื่อการสังเคราะห์ เพ่ือประเมิน เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาควร

ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สังเคราะห์เอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องโดย
ผู้วิจัยควรศึกษาจากแนวคิดทฤษฏีทั้งในและต่างประเทศ และเรียบเรียงเป็นแนวคิดของผู้วิจัยเองและน ามา
รายงานในบทที่ 2 ส าหรับรูปแบบที่ 2 คือ ควรศึกษาแนวการท าวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษาจากรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา เรื่องใดท่ีมีการศึกษาจ านวนมาก  

 
ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการท าซ้ า ยกเว้นกรณีที่จะเจาะลึก หรือต้องการให้เกิดความลุ่มลึกในองค์ความรู้ก็

สามารถเลือกศึกษาได้ในบางประเด็น 
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ภาคผนวก  จ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ  นางสาวหยกแก้ว   กมลวรเดช 
     [  √  ]    ข้าราชการ        [      ]    อาจารย์ประจ าตามสัญญา 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ปีส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก   
กศ.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ระดับปริญญาโท   
กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 
2530 

ระดับปริญญาตรี   
วท.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 

4.  ผลงานวิชาการ /วิจัย  
หยกแก้ว  กมลวรเดช, พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ และชัชภูมิ  สชีมภู.  (2560).  การประเมินหลักสูตร 
  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).  หน้า 1-12. 
หยกแก้ว  กมลวรเดช, พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ และชัชภูมิ  สชีมภู.  (2561).  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
  นักศึกษาครู เพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561).  
  หน้า 61-72 
หยกแก้ว  กมลวรเดช, พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ และชัชภูมิ  สชีมภู.  (2561).  การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย  
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของ 
  คณะครุศาสตร์ และภาคีเครือข่าย. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 ล าปางวิจัย  ครั้งที่ 4.   
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  หน้า 265-281. 
หยกแก้ว  กมลวรเดช, พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ และชัชภูมิ  สชีมภู.  (2561).  รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
  โดยการเสริมพลังอ านาจในโรงเรียนกองทุนการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการและเสนอ 
  ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
  ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 184-192. 
หยกแก้ว  กมลวรเดช  และวจี   ปัญญาใส.  (2561).  รูปแบบการจัดการเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และอปท.  
  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
  ครั้งที่ 1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  หน้า 51-57. 
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หยกแก้ว  กมลวรเดช  และวจี  ปัญญาใส.  (2561).  รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัย 
  ปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย 
  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4.  วันที่ 20  
  กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  หน้า 575-583. 
5.  การอบรมสัมมนา 

 ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีท่ีอบรม/สัมมนา 
1.  ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการวางระบบการติดตามท าผลงานทาง   
วิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

จังหวัดล าปาง 2560 

2.  อบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 
การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 

3.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการปกป้อง   
อาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject  
Protection – Standard Course  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2561 

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน 
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 2561 

6.  รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.  1066601  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-9)  หน่วยกิต 
 2.  1066602  ภาวะผู้น าทางวิชาการในยุคดิจิทัล   3(3-0-9)  หน่วยกิต 
 3.  1066801  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(135)  หน่วยกิต  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ  นายชัชภูมิ   สีชมภู 
     [  √  ]    ข้าราชการ        [      ]    อาจารย์ประจ าตามสัญญา 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ปีส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก   
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ระดับปริญญาโท   
กศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2530 
ระดับปริญญาตรี   
วท.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2525 

4.  ผลงานวิชาการ /วิจัย  
ชัชภูมิ  สชีมภู, หยกแก้ว  กมลวรเดช และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์.  (2560).  การประเมินหลักสูตร 
  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).  หน้า 1-12. 
ชัชภูมิ  สชีมภู, หยกแก้ว  กมลวรเดช และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์.  (2561).  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
  นักศึกษาครู เพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561).  
  หน้า 61-72 
ชัชภูมิ  สชีมภู, หยกแก้ว  กมลวรเดช และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์.  (2561).  การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย  
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของ 
  คณะครุศาสตร์ และภาคีเครือข่าย. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 ล าปางวิจัย  ครั้งที่ 4.   
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  หน้า 265-281. 
ชัชภูมิ  สชีมภู, หยกแก้ว  กมลวรเดช และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์.  (2561).  รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
  โดยการเสริมพลังอ านาจในโรงเรียนกองทุนการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการและเสนอ 
  ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
  ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 184-192. 
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5.  การอบรมสัมมนา 

 ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีท่ีอบรม/สัมมนา 
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 2561 

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.  1066603  การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)  หน่วยกิต 
 2.  1066606  การบริหารกิจการนักเรียน     3(3-0-9)  หน่วยกิต 
 3.  1066801  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา   3(135)  หน่วยกิต 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ  นางสาวพิมผกา   ธรรมสิทธิ์ 
     [  √  ]    ข้าราชการ        [      ]    อาจารย์ประจ าตามสัญญา 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ปีส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก   
กศ.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
ระดับปริญญาโท   
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 
ระดับปริญญาตรี   
กศ.บ.(การวัดผลและประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2538 

4.  ผลงานวิชาการ /วิจัย  
พิมผกา  ธรรมสิทธิ์, หยกแก้ว  กมลวรเดช, และชัชภูมิ  สีชมภู.  (2560).  การประเมินหลักสูตร 
  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).  หน้า 1-12. 
พิมผกา  ธรรมสิทธิ์, หยกแก้ว  กมลวรเดช, และชัชภูมิ  สีชมภู.  (2561).  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
  นักศึกษาครู เพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561).  
  หน้า 61-72 
พิมผกา  ธรรมสิทธิ์, หยกแก้ว  กมลวรเดช, และชัชภูมิ  สีชมภู.  (2561).  การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย  
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของ 
  คณะครุศาสตร์ และภาคีเครือข่าย. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 ล าปางวิจัย  ครั้งที่ 4.   
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  หน้า 265-281. 
พิมผกา  ธรรมสิทธิ์, หยกแก้ว  กมลวรเดช, และชัชภูมิ  สีชมภู.  (2561).  รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
  โดยการเสริมพลังอ านาจในโรงเรียนกองทุนการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการและเสนอ 
  ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
  ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 184-192. 
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5.  การอบรมสัมมนา 
ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีท่ีอบรม/สัมมนา 
1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบ 
การเรียนการสอนในอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับ 
ประเทศฟินแลนด์ เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน 
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สกอ. 

กรุงเทพมหานคร 2560 

2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาและการ   
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสมาคมในส่วน 
ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 2561 

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน 
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 2561 

6.  รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.  1066604  การประกันคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5)  หน่วยกิต 
 2.  1066605  การบริหารหลักสูตรและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)  หน่วยกิต 
 3.  1066801  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  3(135)  หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



(มคอ.2)  หน้า 123 

 

 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ  นางวจี    ปัญญาใส 
     [    ]    ข้าราชการ        [  √  ]    อาจารย์ประจ าตามสัญญา 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ปีส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก   
ปร.ด.(จิตวิทยาให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 
ระดับปริญญาโท   
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2535 

ระดับปริญญาตรี   
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 

4.  ผลงานวิชาการ /วิจัย  
วจี  ปัญญาใส และหยกแก้ว  กมลวรเดช.  (2561).  รูปแบบการจัดการเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และอปท.  
 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
 ครั้งที่ 1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ  หน้า 51-57. 
วจี  ปัญญาใส และหยกแก้ว  กมลวรเดช.  (2561).  รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัย 
 ปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ล าปางวิจัย  ครั้งท่ี 4.  วันที่ 20  
 กรกฎาคม 2561.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  หน้า 575-583. 
วจี  ปัญญาใส.  (2560).  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
 ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น). ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  
 2560).  หน้า 27-38. 
วจี  ปัญญาใส.  (2560).  การสังเคราะห์งานวิจัยระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือลด 
 ความเสียเปรียบในกลไกการตลาดธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ และทุเรียนหลงลับแล. ใน 
 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2560 “นวัตกรรม พันธกิจ 
 สัมพันธ์และศาสตร์ของพระราชา”.  วันที่  16-17 สิงหาคม 2560.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ์.  หน้า 159-170. 
วจี  ปัญญาใส.  (2560).  การพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษากลุ่มของครูในโรงเรียน โครงการ 
 กองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560).  หน้า 27-43. 
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 5.  การอบรมสัมมนา 
 ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีท่ีอบรม/สัมมนา 
1.  ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว 
ทางการวางระบบการติดตามท าผลงานทาง 
วิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

จังหวัดล าปาง 2560 

2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นใน 
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาและการ   
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสมาคมในส่วน 
ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 2561 

3.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการปกป้อง   
อาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject  
Protection – Standard Course  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2561 

6.  รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.  1066801  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(135)  หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2)  หน้า 125 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่สิ้นสุดปีการศึกษา 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา การใช้สถิติและ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา สามารถเป็นผู้น าทาง 
 วิชาการในยุคดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ให้เหมาะสมบริบทของสถานศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 และการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
   2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารกิจการนักศึกษา มีความสามารถในการพัฒนา 
 วิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารการศึกษา และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 
 ในหมวดวิชาเลือกตามความสนใจ 

 
 

 


