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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
ชื่อย่อ (ไทย) :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education (Educational Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Administration) 

 
3. วิชาเอก 

-ไม่มี- 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย  
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง และมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาการ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2560  

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2560  

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 6.3 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะของคุรุสภา 

 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่4/2561  
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 สภาวิชาการ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  

 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  
วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 6.4 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.  
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2561  

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในองค์กรและสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
8.2 อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษา 
8.3 นักวิชาการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4 นักวิชาการอิสระ ทางด้านการศึกษา 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
มหาวิทยาลัย ปี 

2) 1. นายณัฎฐ์ รัตนศริิณิชกุล 
อาจารย ์
3-4005-00725-71-4 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 
5 ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 2546 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภฏัเลย 2539 
3) 2. นางสาวดวงพร อุ่นจิตต ์

อาจารย ์
3-5206-00074-64-1 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
5 กศ.ม.(การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ค.บ.(สังคมศึกษา) สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 2543 
1) 3. นางปณตนนท ์เถียรประภากุล 

อาจารย ์
3-5299-00017-40-4 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัพะเยา 2560 
6 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2543 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สภาวะการแข่งขันพัฒนาทางเศรษฐกิจตามความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(Innovation and Technology) ท าให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในความเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกให้ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแข่งขันในโลกที่รุนแรงมากขึ้น โดยเพ่ิม 
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ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของการบริหารจัดการ ผนึกความร่วมมือในทุกภาคส่วนทุก
องค์กร (Collaborative Network) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้ประเทศไทย
ต้องปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติของคน
ไทย   ให้มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึด
หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในทุก
ด้านของ 
การพัฒนา และเป็นการพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่ง
ยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของก าลังคนในการท างานทุกกลุ่มอาชีพ และสร้างสรรคง์านใหม่ๆ      
ทีส่อดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ส าหรับกรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ยังคงเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสนับสนุนการเจริญเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมือง ซึ่งสภาวการณ์
ที่กล่าวมาควรเริ่มจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมและทั่วถึง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการ บุคคล สถาบันต่างๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบปฏิบัติการ 
ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย 
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (2) ปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด มีการวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ กรอบปฏิบัติการทั้ง 2 ประการนี้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ที่ต้องการยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุค
โลกาภิวัตน์ 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมี
กรอบในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างความเป็นผู้บริหารการศึกษา โดยพิจารณาแนวโน้มสภาวการณ์และ
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
อุดมศึกษา 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมโลกปัจจุบันมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน สภาพการณ์นี้ ส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิต วิถีสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม 

ส าหรับกรอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ยังคงเป้าหมายที่ส าคัญ คือ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
ส าหรับคนไทย พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้  
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างคนให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพที่สร้างโอกาสและมีที่
ยืนให้กับทุกคนได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ชุมชน มี
วถิีชีวิต ค่านิยม ประเพณี มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง ซ่ึงทุกๆ สภาวการณ์ท่ีกล่าวมา ควรเริ่มจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมและทั่วถึง เป็นหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการ บุคคล สถาบันต่างๆ และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยมี
กรอบปฏิบัติการ ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (2) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้น
ผลลัพธ์ จากตัวผู้เรียน และ (3) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสมรรถนะ
ก าลังคน ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
ซึ่งกรอบปฏิบัติการทั้ง 3 ประการแห่งอนาคตนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) ที่ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือและ
การด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 

ความต้องการในการด าเนินงานการศึกษา คือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
ไปพร้อม ๆ กับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่จะก่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
(Knowledge Intensive Workforce) ที่แท้จริง ซึ่งการจะก้าวสู่ความส าเร็จได้ จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปรึกษาหารือ การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีกระบวนการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน และมีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีข้อที่ควรตระหนักบางประการในการด าเนินงาน ดังนี้ (1) การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การบริหาร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความทันสมัย บริหารงานให้เกิดความคล่องตัว  
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ยืดหยุ่นและเน้นธรรมาภิบาล มองประโยชน์สว่นรวมโดยเฉพาะเป้าหมายขององค์กร เปิดใจใหก้ัน 
และท างานเป็นเครือข่ายร่วมกบัองค์กรภายนอกมากขึ้น (2) การเสริมสร้างภาวะผู้น า การเปลีย่นแปลง 
(Change Leadership) ของผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือเป็นพลงัขับเคลื่อนการท างาน ให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง ด้วยความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลย ีมาใช้ในการบริหาร
และการพัฒนางาน (3) การเปลีย่นแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์(Outcome - Driven Transformation) เป็น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานแบบครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร ขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลย ีและกฎระเบยีบ เช่น มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ  การเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัล
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดตาม
เป้าหมาย  
ความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม (4) ให้ความส าคัญกับ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณ กล่าวคือ การด าเนินงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เพ่ือให้การขับเคลื่อนภาระงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมี
กรอบในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้างความเป็นผู้บริหาร เป็นนักการศึกษา โดยพิจารณาแนวโน้ม
สภาวการณ์และความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนอุดมศึกษา โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการศึกษา สามารถน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่ง ทุกถิ่นที่ มาบูรณาการ สร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆ เป็นผลงาน
การเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ สนองตอบต่อความต้องการของสังคมและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กล้าคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด เคารพกติกาสิ่งที่ดีงาม สามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์ตามสภาวะ ความเป็นจริงของสังคม  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสภาวการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว 
ส่งผลต่อความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาในเชิงรุก 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงทันพัฒนาการของสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และเป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการศึกษาให้มี
ความรอบรู้ ในศาสตร์ที่เป็นสากล สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถการบริหารและ
จัดการการศึกษาทุกระบบและทุกรูปแบบ 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมี 
ฐานคิดในการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลกระทบของสภาวการณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้การผลิต
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บัณฑิตมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและ สังคม
ส่วนรวม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีพันธกิจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 โดยสรุป คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมอันจะน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บริการทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส านึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด าริ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2569 และเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2560 – 2564 ส าหรับในส่วนของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของครุศาสตร์ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพครู ดังนั้น 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงมีภาระหน้า คือ เสริมสร้างพลังความสามารถของผู้บริหารการศึกษา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพผู้บริหารและวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง วัจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาการทางการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใน
ครั้งนี้ จึงเป็นการจัดท าหลักสูตร เพ่ือมุ่งผลิตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นัก
วิชาทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและทางการปฏิบัติ
บริหารและการจัดการศึกษา สามารถวิจัย แก้ไขปัญหา พัฒนาองค์กร พัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมและความตระหนักส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเป็นกลุ่มรายวิชาที่จัดขึ้นเพ่ือนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยเฉพาะทุกวิชามีการด าเนินการสอน 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (1555101) และวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (4125101) ที่สอนโดยอาจารย์ จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
- ไม่มี - 

13.3 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการบริหาร

จัดการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาภายในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาภายนอกสาขาวิชา (ถ้ามี) ทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาขององค์กรและท้องถิ่น  

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเสริมสร้างพลังความสามารถ และ

พัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักบริหารการศึกษา นักบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ 
การพัฒนาทางการศึกษา ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะความเป็นนักบริหาร
มืออาชีพ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ที่ได้เรียนรู้ อบรมศึกษา 
ปฏิบัติฝึกฝนไปใช้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารการศึกษา การจัดองค์การ และการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาต่าง ๆ ให้บังเกิดผล
ความส าเร็จ อีกทั้งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม เครือข่ายสารสนเทศ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
เป็นภาวะไร้พรมแดน 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อส่วนรวมและสังคม  
2) มีความรู้ ความสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์บริหาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ภารกิจทางการศึกษา ให้บรรลุผลความส าเร็จ  
3) มีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ พร้อมสื่อสาร สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นและที่

เป็นสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
4) สามารถใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน  

อย่างเป็นระบบ 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

2.1 การบริหารหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นไป
ตามกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 
มาตรฐานวิชาชีพของคุ รุสภา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
วางแผนระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับแนวโน้ม
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ 

1. จัดท าแผนและด าเนินงานการศึกษา
ข้อมู ล และการระดมความคิด 
ความต้องการและความพงึพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิ เศษ และผู้ ใช้
บัณฑิต 

2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยยึด
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ เกณฑ์
มาตรฐานวิ ชาชีพของคุ รุ สภา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและแนวโน้ม
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศ 

3. ก าหนดอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสู ตร อาจารย์ ประจ าและ
กรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า
และด าเนินการวิพากษ์ และเสนอ
อนุมัติหลักสูตร 

4. วางแนวทางการติดตาม ประเมิน 
ปรับปรุงพัฒนา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรอย่ าง
ต่อเนื่อง 

หลักฐาน 
1. รายงาน ผลการศึ กษ าข้ อมู ล 

ความต้องการและความพึงพอใจ
ของนั กศึ กษา อาจารย์ ผู้ สอน 
อาจารย์พิเศษและผู้ใช้บัณฑิต 

2. เอกสารร่างหลักสูตรปรับปรุงและ
การด าเนินการขออนุมัติการใช้
หลักสูตร 

 
ดัชนีชี้วัด 
1. ข้อมู ลผลการศึกษา การระดม

ความคิ ด  ความต้ องการ และ 
ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและ
ข้อควรปรับปรุงแก้ไข 

2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร
ของนั กศึ กษา อาจารย์ ผู้ สอน 
อาจารย์พิเศษ และผู้ใช้บัณฑิต โดย
เฉลี่ยระดับดี 

3. ระดับผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ 
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2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
การปรั บปรุ งห้ อ งเรี ยน ให้ ได้

มาตรฐาน จั ดบรรยากาศ และมี
อุปกรณ์  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ต่ างๆ  ที่ เอื้ อต่ อการจั ดการเรี ยน 
การสอน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอน
มปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ส ารวจความต้องการ ด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงห้องเรียน 
จัดหาและบ ารุงรักษา สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน 

หลักฐาน 
สภาพห้ องเรี ยนที่ เหมาะสมมี

บรรยากาศ มี สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และรายงานผล
การประ เมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดัชนีชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอนต่อห้องเรียนและสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

 
2.3 การบริหารคณาจารย์ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. การพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

2. การประชุมอาจารยเ์รื่อง 
    การด าเนินงานต่าง ๆ ในสาขาวิชา 

 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์ใน
สาขาวิชา อบรม ศึกษา ดูงานทาง
วิชาการ เน้นการท าวิจยั เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของ
สาขาวิชาและทีเ่กี่ยวข้อง 

2. จดังบประมาณสนับสนุนเพื่อกระตุ้น
ให้อาจารย์จดัท าผลงานทางวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. จดังบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารว่มการฝกึอบรม การน าเสนอ 
ผลงานทางวิชาการและการศึกษา  
ดูงาน 

4. จดัการประชุมอาจารยเ์รื่องการ
ด าเนนิงานต่าง ๆ ในสาขาวิชา อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

หลักฐาน 
1. ข้อมลูผลการอบรม ศึกษา ดูงานของ

อาจารย์ในสาขาวิชา 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการหรือ

รายงานวิจัยของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร 

3. บันทึกการประชุมผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ในสาขาวิชา 

ดัชนชีี้วัด 
1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการที่เพิม่ขึ้น 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ผูส้อนประจ าหลักสตูร 
3. ข้อมลูการอบรมพฒันาศึกษาดูงาน

และบันทึกการประชุมผลการ
ด าเนนิงานของสาขาวิชา 
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2.4 การพัฒนาการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
การพัฒนาการเรียนการสอนในแต่

ละรายวิชาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
และก้าวทันและน าสู่การเปลี่ยนแปลง 
เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มุ่งให้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้สู่ 
การการปฏิบัติ และพัฒนาการศึกษา 
พัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมการใช้กรณีศึกษาและ
สถานการณ์ปัจจุบันในการจัด 
การเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา 

2. เน้นการใช้ผลงานการวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

3 . จั ดสั มมนาผลงานการศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา สู่
การประยุกต์ ใช้ในทางปฏิบั ติ 
พัฒนาการศึกษา และหน่วยงาน  

 

หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์

ประจ าวิชา 
2. รายงานผลการประเมินการจัด 

การเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าวิชา 
 
ดัชนีชี้วัด 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั กศึ กษาและผลการประเมิ น 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า
วิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

 

 
 

2.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
1. การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคล 
2. การพัฒนานักศึกษาให้มีวุฒิภาวะ ทั้ง

คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ผ่าน
ทางการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

3. การดูแล เร่งรัดการท าวิจัยเพื่อการ
ส าเร็ จการศึ กษาตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

1. ก าหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีให้การดูแล ช่วยเหลือ 

2. จัดช่วงเวลา และช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
ติดตามการให้ค าปรึกษา อย่าง
สม่ าเสมอ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ทุกๆด้าน ทั้งที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนชุมชนและสังคม 

4. ก าหนดให้การดูแล เร่งรัดนักศึกษาให้
ท าวิจัยเพื่อการส าเร็จการศึกษา เป็น
วาระส าคัญของสาขาวิชา 

หลักฐาน 
1. การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาตาม

กรอบเวลาที่ก าหนด 
2. รายงานผลโครงการ / กิจกรรมการพฒันา

นักศึกษา 
3. สรุปผลงานการดูแลช่วยเหลือ

นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดัชนีชี้วัด 
1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
2. ระดับผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา 
3. ระดับความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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2.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 
ผลิตบัณฑติสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ทีม่ีคุณธรรม ความรู้และ
ทักษะความสามารถทีเ่ป็นที่เช่ือถือ 
ยอมรับในวงการวิชาชีพและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. นิเทศติดตามดูแลบัณฑิตระหว่างฝึก
ประสบการณ์บริหารงานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตร 

3. ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ของนายจ้าง/และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4. ปรับปรุงหลักสูตร/การจัดกิจกรรม
ต่างๆให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ 

หลักฐาน 
1. ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์

ของบัณฑิต 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 
ดัชนีชี้วัด 
1. ระดั บผลการประเมิ นการฝึ ก

ประสบการณ์ของบัณฑิต 
2. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. ระดับผลการประเมินคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศ ึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
เพ่ือลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ิมเติมจากภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไมมี่ – 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 
ในวัน-เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนธันวาคม – เมษายน 
ในวัน-เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

ภาคฤดูร้อน* จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
ในวัน-เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

                                  *การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ./สกอ. รับรอง  
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี 
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3) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการคัดเลื อก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในแต่ละปี  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น 
ผู้พิจารณา ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาบางส่วนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับสมัครผู้ ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
2) นักศึกษาบางส่วนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพ่ือการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอ ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  
ที่จัดสอบโดยส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา 
1) นักศึกษาที่ไม่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาทางการศึกษา 1 

รายวิชา คือ 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา โดย
ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่จัดสอบโดย
ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา (1) 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิต และ (2) 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
และท้ังสองรายวิชาต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

3) ในการจัดการเรียนการสอน จะเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
รายวิชาให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - 15 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
รายรับบคุลากร/เงินเดือน 1,536,000  1,584,000 1,632,000 1,680,000 1,728,000 

รวมรายรับ 2,436,000 3,384,000 3,432,000 3,480,000 3,528,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,536,000 1,584,000 1,632,000 1,680,000 1,728,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 661,200 950,700  950,700 950,700 950,700 

รวม (ก) 2,197,200 2,534,700 2,582,700 2,630,700 2,678,700 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวม (ข) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวม (ก+ข) 2,277,200 2,614,700 2,662,700 2,710,700 2,758,700 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
รวม (ก) + (ข) /จ านวนนักศึกษา 

151,813.33 87,156.66 88,756.66 90,356.66 91,956.66 

 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือตามมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
จดัการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 

หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

ที ่ รายการ 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร ศธ. 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
1 งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 30 30 
 1.1 หมวดวิชาสมัพันธ์   
 1.2 หมวดวิชาเฉพาะ  30 
 1.2.1 วิชาบังคับ  18 
 1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 

 
1.2.3 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารทางการศึกษา 

(ฝึกประสบการณ์ 45 ช่ัวโมง = 1 หน่วยกิต) 
3 3 

2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 12 
3 *การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
4 รายวิชาเสริมที่ไม่นับหน่วยกิตส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนรายวิชา

การศึกษาในระดับปรญิญา  (3) 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 42 

* รายวิชาการค้นคว้าอิสระส าหรับแผนการจัดการศึกษา แผน ข  
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 การก าหนดรหัสรายวิชา 
การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ยึดระบบการจัด

หมวดหมู่ วิ ช าของ SCED (International Standard Classification Education: ISCED) โดยรหั สวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้  

เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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การก าหนดรหัสรายวิชาส าหรับหมู่วิชาการบริหารการศึกษา (106) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 

ดังนี้ 
1 ทฤษฎี-หลักการ (106 - 1 - -) 
2 ยุทธศาสตร์การบริหาร (106 - 2 - -) 
3 การนิเทศ (106 - 3 - -) 
4 การบริหารงานด้านต่าง ๆ (106 - 4 - -) 
5 การบริหารสถาบันต่าง ๆ (106 - 5 - -) 
6 --- --- 
7 --- --- 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (106 - 8 - -) 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 

(106 - 9 - -) 
 

3.1.3.2 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน 

รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางแต่ละรายวิชาก าหนดจ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้
สัญลักษณ์ น (ท-ป-อ) 

น หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
และมีวิธีก าหนดดังนี้ 
รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง

และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

 

ล าดับก่อนหลัง 
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รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
และศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง 

3.1.3.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาเฉพาะ 
แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1) วิชาบังคับ 

วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 18 หน่วยกิต  
มีรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1065101 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 

Principles Theories and Processes of Educational 
Administration 

3 (3-0-9) 

1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
Professional Administratorship 

3 (3-0-9) 

1065301 การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Supervision and Educational Leadership 

3 (3-0-9) 

1065201 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Stategy and Educational Quality Development 

3 (3-0-9) 

1065501 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา 
Educational Resources and Organization Administration 

3 (3-0-9) 

1065901 สถิติและวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Statistics and Research Methodology in Educational 
Administration 

3 (2-2-7) 

 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1065907 
 

การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1 
Seminar in Educational Administration I 

1 (0-2-1) 
 

1066908 
 

การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2 
Seminar in Educational Administration II 

1 (0-2-1) 
 

1066909 
 

การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3 
Seminar in Educational Administration III 

1 (0-2-1) 
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(2) วิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา 

Planning and Project Evaluation in Education 
3 (3-0-9) 

1066203  การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
Management of Educational Quality Assurance 

3 (3-0-9) 

1066302 การนิเทศการศึกษา 
Educational Supervision 

3 (3-0-9) 

1066402 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  
Educational Resources Management 

3 (3-0-9) 

1066403 การพัฒนาทีมงาน 
Team Development 

3 (3-0-9) 

1066404 รูปแบบการจัดการศึกษา 
Educational Model 

3 (3-0-9) 

1066405 การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
Conflict Management 

3 (3-0-9) 

1066406 การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมทางศาสนา 
Educational Administration Based on Religious Principles 

3 (3-0-9) 

1066502 การพัฒนาองค์การ 
Organizational Development 

3 (3-0-9) 

1066503 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 

3 (3-0-9) 

1066504 การศึกษาของท้องถิ่น 
Education of Locality 
 

3 (3-0-9) 

(3) การฝึกปฏิบัติงานการบริหารทางการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2  ฝึกประสบการณ์ 45 ชั่วโมง = 1 หน่วยกิต 

1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา  
Educational Resources Management 

3 (90) 
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3) วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1066902 วิทยานิพนธ์ 1  

Thesis I 
3 หน่วยกิต 

1066903 วิทยานิพนธ์ 2  
Thesis II 

3 หน่วยกิต 

1066904 วิทยานิพนธ์ 3  
Thesis III 

6 หน่วยกิต  

 
4) รายวิชาไม่นับหน่ วยกิตสะสมส าหรับผู้ ไ ม่ผ่ านการทดสอ บ

ความสามารถตามเงื่อนไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แผน  ก  แบบ  ก  2  นั กศึ กษ าต้ องมี ความรู้ ค วามสามารถด้ าน

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปางก าหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่คะแนนต่ ากว่ามาตรฐานจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้
โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

English for Graduate Students 
3 (2-2-7) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
Computer for Graduate Students 

3 (2-2-7) 

 
5) รายวิชาเสริมที่ ไม่นับหน่วยกิตส าหรับผู้ ที่ ไม่เคยเรียนรายวิชา

การศึกษาในระดับปริญญา นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาในระดับปริญญาอ่ืน ๆ มาก่อน ต้องมี
ความรู้ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาก าหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเรียนรายวิชาทางการ
ศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
3 (3-0-9) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปางฉบับปรับปรุง จัดแผนการศึกษา ผู้เรียนจะใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา แผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร จัดไว้ดังนี้ 

          แผนการศึกษาโดยสังเขปของ แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1065101 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 3 (3-0-9) 
1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3 (3-0-9) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (2-2-7) 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (2-2-7) 

รวม 6 (6) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1065201 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-9) 
1065901 สถิติและวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-7) 
106xxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9) 
106xxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9) 
1065907 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1) 

รวม 12 (1) 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
เพ่ือลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ิมเติมจากภาคการศึกษาปกติ 

รหสัวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3 (90) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-9) 
106xxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9) 
1066902 วิทยานิพนธ์ 1  3 หน่วยกิต 

รวม 9 (3) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1065301 การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา  3 (3-0-9) 
1065501 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา  3 (3-0-9) 
1066903 วิทยานิพนธ์ 2  3 หน่วยกิต 
1066908 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 

รวม 9 (1) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1066904 วิทยานิพนธ์ 3  6 หน่วยกิต 
1066909 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 

รวม 6 (1) 
 
3.1.5 อธิบายรายวิชา 

รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ ค าอธิบายรายวิชา 
 

3.2 ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
มหาวิทยาลัย ปี 

1. นายณัฎฐ์ รัตนศริิณิชกุล 
อาจารย ์
3-4005-00725-71-4 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 
5 ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 2546 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภฏัเลย 2539 
2. นางสาวดวงพร อุ่นจิตต ์

อาจารย ์
3-5206-00074-64-1 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
5 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ค.บ. (สังคมศึกษา) สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 2543 
3. นางปณตนนท ์เถียรประภากุล 

อาจารย ์
3-5299-00017-40-4 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยัพะเยา 2560 
6 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2543 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ช่ือ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป ี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล 
อาจารย์ 
3-4005-00725-71-4 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2555 
2548 
2539 

5 12 12 12 12 12 

2. นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ 
อาจารย์ 
3-5206-00074-64-1 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
2549 
2543 

5 12 12 12 12 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
3. นางปณตนนท์ เถียรประภากุล 

อาจารย์ 
3-5299-00017-40-4 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2560 
2546 
2543 

6 12 12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นหลัก และ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการสอนและการท าวิจัย และมีคุณสมบัติครบเกณฑ์ 
การเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ช่ือ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา  
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล 
อาจารย์ 
3-4005-00725-71-4 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2555 
2548 
2539 

5 12 12 12 12 12 

2. นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ 
อาจารย์ 
3-5206-00074-64-1 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
2549 
2543 

5 12 12 12 12 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
3. นางปณตนนท์ เถียรประภากุล 

อาจารย์ 
3-5299-00017-40-4 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2560 
2546 
2543 

6 12 12 12 12 12 

4. นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด 
อาจารย์ 
3-5299-00201-38-8 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
สถาบันราชภัฎล าปาง 

2560 
2547 
2539 

2 12 12 12 12 12 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 24 

3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ด าเนินการโดยอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งทาง

การศึกษาและในหลากหลายสาขาวิชา จะสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาคุรุสภา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คณุวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

มหาวิทยาลัย ป ี 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นายเฉลิมชัย สุขจิตต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5099-01273-94-3 

ปร.ด.(บริหารศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2533 
2526 

 
2521 

5 12 12 12 12 12 

2. นายสมชาย บุญศิริเภสัช 
อาจารย์ 
3-1997-00039-83-1 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (การสอนชีววิทยา) 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2545 

6 12 12 12 12 12 
2525 
2521 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร โดย
จัดเป็นวิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รหัส 1066801 คิดเป็น 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมง
ปฏิบัติงาน 135 ชั่วโมง (45 ชั่วโมง = 1 หน่วยกิต) โดยเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทาง
การศึกษา ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์
คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ทางการศึกษา

ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวางแผน 
การด าเนินงานตามแผน การประเมินผล การประกันคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาและปฏิบัติกิจกรรม 
การบริหารและการด าเนินงานอ่ืนๆ ตามภารกิจขององค์กร ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ ประจ าหลักสูตร พ่ี
เลี้ยงผู้ช านาญงาน และผู้บริหารองค์ทางการศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนคุณธรรม ความรู้ ทักษะความสามารถ จากประสบการณ์ตรง และเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ดังนี้  

1) ร่วมเป็นสมาชิกที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร เป็นผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมจัดงาน 
ผู้ร่วมงาน หรือการเป็นผู้เสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
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2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผู้เรียน และชุมชน และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ  

3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ใช้เทคนิคการบริหารและ 
การนิเทศช่วยให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน และปรับปรุงงานจนกระท่ังประสบความส าเร็จ  

4) พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถน าไปปฏิบัติบังเกิดผลจริงได้ หรือมีกลยุทธเหมาะสม
กับเงื่อนไขข้อจ ากัดของผู้เรียน ครู ผู้ร่วมงาน ชุมชน ที่ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไขข้อจ ากัดของงานและองค์กร 
จนน าไปสู่การสร้างคุณภาพของผลงาน 

6) ปฏิบัติงานขององค์กรด้วยความเพียรพยายาม เลือกและใช้กิจกรรมการบริหารที่จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองค์กร  

7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อคิดทบทวนถึงงานที่ได้ท า
ไปแล้วว่ามีข้อจ ากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่พึงควรระวังอย่างไร  

8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และ
บุคลิกภาพ เป็นต้น 

9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
การปฏิบัติและแก้ปัญหาของชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ในลักษณะร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ  

10) สามารถแสวงหา และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนางาน และผู้ร่วมงาน มีความตื่นตัว รู้ทัน
เหตุการณ์ ข่าวสาร สารสนเทศ และเป็นทีย่อมรับ นับถือของผู้ร่วมงาน  

11) มีความเป็นผู้น าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง 
และสร้างความส าเร็จให้แก่หมู่คณะ 

12) สามารถสร้างโอกาสการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรได้ทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับบริบท 
และสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4.2 ช่วงเวลา 
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาจะเริ่มเมื่อนักศึกษาผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยฝึก

ประสบการณ์ในช่วงเวลาท าการของหน่วยงานทางการศึกษา หรือของสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 
4.3 การจัดเวลา 

จัดเวลาเต็มตามข้อก าหนด 135 ชั่วโมง โดยให้มีความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานการฝึก
ประสบการณ์ ในการบริหารสถานศึกษา หรือการบริหารการศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์ 
การบริหารหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆที่คุรุสภารับรอง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท างานวิจัยต้องเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นปัจจุบันและนักศึกษามีความสนใจ สามารถน าไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ รวมถึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาของ
องค์การ สังคมและท้องถิ่น นักศึกษาสามารถน าแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ 
ก าหนดให้งานวิจัย 1 คน ต่อ 1 ผลงานและมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่ง

ข้อก าหนดในการท างานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านการบริหารการศึกษา หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยการแก้ไขปัญหา การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน การน าไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ 
ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การประเมินผล การจัดการเรียนรู้และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

5.3 ช่วงเวลา 
แผนการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิจัยอาจารย์ประจ าสาขาจะดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้

เริ่มด าเนินการท าวิจัยในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

การท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ  

1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย บทความวิจัยที่ปรากฎอยู่บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4) มีระบบกลไกในการส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา 
5) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาทั้งทางฐานข้อมูล   

และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) มีโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ไว้บริการแก่นักศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในงานวิจัยที่เป็นเค้าโครง เอกสารงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนดและระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
4) ผู้เรียนและผู้สอนประเมินผลการเรียนร่วมกัน หรือการประเมินผลจากการสัมมนา 
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5) น าคะแนนทุกส่วนเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าสาขาทุกคนและผ่าน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

6) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

นั กบ ริห ารก าร เป ลี่ ยน แป ล งที่
สามารถใช้สภาวะการณ์และบริบท
ของท้องถิ่นมาช่วยให้เกิดการพัฒนา
ภารกิจทางการศึกษา  

1. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้วิจารณญาณการเรียนรู้คุณธรรมและ
หลักวิชาการในทางสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบต่อทุกชีวิตและต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้การปฏิบัติจริงจากสถานการณ์ และน า
ผลไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา หรือพัฒนาภารกิจทางการศึกษา การงาน และ
สังคมท้องถิ่น 

3. มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การบูรณาการ ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ สู่
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคคลและองค์กร ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์
และบริบทของท้องถิ่น 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. เคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความ

คิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

3. ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความเป็นประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม 

5. ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

1. สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้นักศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืออภิปรายใช้
เหตุผล 

2. มอบหมายงานใหร้ับผดิชอบ เป็นผู้น า
กลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่ม เสริมสร้าง
ความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 

3. ใช้การศึกษาบุคคลต้นแบบของความ
เป็ นนั กบริหาร นั กวิ ชาการที่ มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติ 

4. ใช้ ส ถ าน ก า รณ์ ปั จ จุ บั น เป็ น
ก รณี ศึ กษ า เป รี ยบ เที ยบ เพื่ อ 
การเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และ
ธรรมาภิบาล 

5. การน าเสนอประสบการณ์ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ  

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
จากการท างานรายบุคคลและ
การท างานร่วมกัน 

3. บันทึกพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน
และความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

4. ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะใน
ผลงานของนักศึกษา 

5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
6. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ

ประเมินกันเอง 
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2.1.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเนื้อหา
สาระในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณา
การและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
เพื่อพัฒนาองค์กรและภาระกิจ
การศึกษา 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิจัย
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา และ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและพัฒนาการของวิชาชีพ  

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
การกระตุ้นนักศึกษาให้ค้นคว้า 
แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา แล้วน ามาแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น  ใน ร าย วิ ช าที่
เกี่ยวข้องหรือในการสัมมนาทุก
ภาคการศึกษา 

2. ให้นักศึกษาสืบค้นและน าข้อมูล
ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในวงการ
ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ วิ ช า ชี พ ครู ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งใช้
เป็นประเด็นสืบเนื่องกับการพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ ์

3 . ให้ แ ต่ ล ะร าย วิ ช าส่ ง เส ริ ม ให้
นักศึกษาน าเสนอรายงาน ในรูป
บทความทางวิชาการ 

4. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน 
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและ
สนับสนุนการน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

1. ใช้การทดสอบความรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ รวมถึงสอบวัดความรู้ก่อน
ท าวิทยานิพนธ ์

2. ใช้การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
และให้ข้อเสนอแนะในผลงาน
จากการค้นคว้าของนักศึกษา 

3. สังเกตจากการน าเสนอประเด็น 
วิพากษ์  และการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นระหว่างการเรียน
การสอน หรือการสัมมนา 

4. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ และ
ร่องรอยการปรับแก้ตามค าแนะน า
ของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. สังเกตการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในที่ประชุมวิชาการ 
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2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้

อ งค์ ค วาม รู้  ในสาขาวิ ชากา ร
บริห ารการศึ กษ าเพื่ อพั ฒ น า
องค์กรและภาระกิจการศึกษา 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิพากษ์ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ ปั ญ ห าในด้ านการบ ริห าร
การศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ ใช้หลักการ 
แ น วคิ ด  ท ฤ ษ ฎี ก า ร บ ริ ห า ร
ก า ร ศึ ก ษ า  ใน ก า ร วิ จั ย ท า ง
การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร และ
ท้องถิ่น 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อการบริห ารจั ดการศึ กษ า 
เหมาะสมกับการเป็นผู้น าในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง 

1. จัดการเรียนรู้ที่ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การใช้วิจารณญาณการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ฝึกการบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในภาระกิจ
ทางการศึกษา 

2. ให้ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมทาง
การศึกษาจากผลงานการวิจัยแล้ว
น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน 

3. จัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการใช้
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  แ ล ะ
ประยุ กต์ ใช้หลั กการ  แนวคิ ด 
ทฤษฎี ต่ างๆ  ใน การวิ จั ยท าง
การศึกษา การพัฒนาองค์กร และ
ท้องถิ่น 

4. จัดการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างพลัง
ความสามารถ ในการบริห าร
จัดการและการเป็นผู้น าในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง 

 

1. ใช้การทดสอบในรายวิชาต่าง ๆ 
2. ตรวจผลงานและข้อเสนอแนะที่

ปรากฏในผลงานของนักศึกษา 
3. ใช้การประเมินการน าเสนอผล 

การท างาน 
4. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ

ประเมินกันเอง 
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น มี
ทักษะการบริหารตน บริหารคนใน
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

2. สามารถแก้ ไขปั ญ หา  บริ หาร 
ความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และองค์กร 

3. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน
และสามารถประเมินตนเอง รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
และร่วมมอืกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ ์
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. สามารถท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและ
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์  

1. ให้ นั กศึ กษาได้ มี โอกาสวิพากษ์
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตน เองและน าเสนอวิ สั ยทั ศน์  
ความมุ่งหวังตั้งใจในการท างาน 

2. ให้นักศึกษาน าเสนอประสบการณ์ 
การแก้ ไขปั ญ ห า  การจั ดการ 
ความขัดแย้งจากบทบาทหน้าที่และ
ภารงานในความรับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานรายกลุ่ มและให้
น าเสนอผลของการปฏิบัติงาน ใน
ลักษณะการอภิปรายและร่วมกัน
วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ 

4. สร้างกฎกติ กาหรือข้ อตกลงใน 
การเรียนรู้และการท างานร่วมกัน 

5. ใช้การทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานใน
หน่วยงานหรืองค์กรทางการศึกษา 
หรือ ให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้
จากสภาพจริง และใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 
เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยซึ่งกันและกัน 

 

1. ใช้การประเมินกันเองในการน าเสนอ
รายงานการวิพากษ์ตนเอง 

2. ประเมินทักษะความสามารถและ
พัฒนาการทางการติดต่อสือ่สาร และ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างบุคคลของนักศึกษา 

3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน 
การปฏิบัติงานสถานการณ์และการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน  

4. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจาก
การท างานรายบุคคลและการท างาน
ร่วมกัน 

5. ประเมินผลการปฏิบัติรักษากฎกติกา
หรือข้อตกลงในการเรียนรู้  และ 
การท างานร่วมกัน 
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2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข 

สามารถเลือกสถิติหรือข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิ บั ติ งาน  การสื บค้ น 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและเช่ือถือได้ 

3. มีความสามารถในการสื่อสาร และ
การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์ด้วยมือหรือด้วยตนเอง ให้
เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ ก่อนที่จะ
ให้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 2. ฝึกฝนทักษะการน าเสนอผลงาน
อย่างถูกต้องของนักศึกษา โดยใช้สื่อ
ทั้ งที่ เป็ นตั วอั กษรและภาษาที่
เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการ
น าเสนอ 

3. ให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

1. ประเมินการปฏิบัติจริงในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผลงานของ
นักศึกษา 

2. ประเมินจากผลงานเพื่อการน าเสนอ
ในที่ประชุมทางวิชาการ 

3. ประเมินจากผลงานเพื่อการน าเสนอ
ในรายวิชาสัมมนาและการน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัย 

4. ใช้การทดสอบในรายวิชาการสัมมนา 
ค้นคว้า และวิจัย 

5. สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
สื่ อสารและการใช้ภาษาอย่ าง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 
2.1.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีความสามารถในการวางแผนการ

น าเสนอข้อมูล และการถ่ายทอด
ความรู้  

2. ส ามารถเลื อกใช้ วิ ธี ก าร และ
นวัตกรรมในการการถ่ายทอดความรู้  

3. สามารถบริหารจั ดการความรู้ 
การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงานได้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

1. ให้นักศึกษาฝึกการวางแผนการ
น าเสนอข้อมูล และการถ่ายทอด
ความรู้  

2. เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษาเลื อกใช้
วิ ธี การ และนวั ตกรรมในการ
ถ่ายทอดความรู้ น าเสนอผลงาน  

3. ให้นักศึกษาฝึกจัดการความรู้ การ
เผยแพร่ความรู้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

1. ประเมินจากผลงาน วิธีการ และ 
การน าเสนอ 

2. สังเกตพฤติกรรมความสามารถของ
นักศึกษา ในการถ่ายทอดความรู้ 

3. ประเมินผลงานการจัดการความรู้ 
การเผยแพร่ความรู้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน 

4. ประเมินผลจากผลงานการฝึก
ประสบการณ์ทางการศึกษา 
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2.7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
วิชาบังคับ                        
1065101 หลัก ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา                        

1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ                        

1065201 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                        

1065301 การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา                        

1065502 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา                        

1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                        

1065901 สถิติและวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                        
1065908 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1                        

1066909 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2                        

1066910 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3                        

วิชาเลือก                        
1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา                        

1066203 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา                        

1066302 การนิเทศการศึกษา                        

1066402 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา                        

1066403 การพัฒนาทีมงาน                        

1066404 รูปแบบการจัดการศึกษา                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 
1066405 การบริหารจัดการความขัดแย้ง                        

1066406 การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมทางศาสนา                        

1066502 การพัฒนาองค์การ                        

1066503 การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ                        

1066505 การศึกษาของท้องถ่ิน                        

วิทยานิพนธ์                        

1066902 วิทยานิพนธ์ 1                        

1066903 วิทยานิพนธ์ 2                        

1066904 วิทยานิพนธ์ 3                        

การค้นคว้าอิสระ                        

1066905 การค้นคว้าอิสระ 1                        

1066906 การค้นคว้าอิสระ 2                        

1066907 การค้นคว้าอิสระ 3                        

รายวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสมส าหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถตามเง่ือนไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต                        

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต                        

รายวิชาเสริมท่ีไม่นับหน่วยกิตส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนรายวิชาการศึกษาในระดับปริญญา 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้                        
 

 
หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในการน าเสนอหัวข้อต่อไปนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 หมายถึง รายวิชานี้มีความรับผดิชอบหลัก ในการวัดและประเมินผล ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หมายถึง รายวิชานีม้ีความรับผิดชอบรอง โดยมีการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมผลลัพธ์การเรยีนรู
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

1) ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาน าไปเป็น
หลักปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และในการวัดและประเมินผลรายวิชา รวมทั้งมีการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
การจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคเรียน 

2) อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายละเอียดการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ .3 ) และรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และด าเนินการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

3) ในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน ก าหนดให้ใช้ รายละเอียดการจัดการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ .3 ) และข้อสอบชุดเดียวกันและตัดสินผลการเรียนด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

4) ประเมินความเป็นนักบริหารที่สามารถใช้สภาวการณ์และบริบทของท้องถิ่น มาช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาภารกิจทางการศึกษาและองค์กร 

5) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองระหว่างนักศึกษากันเอง ในความพร้อมด้านความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติภาระหน้าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้

และมีการรายงานผลการประเมิน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา ทั้งข้อมูลบุคคล และผลงานวิจัย 
2) ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
4) ติดตามผลงาน ความก้าวหน้าและการประเมินการท างานในสายงานของบัณฑิต 
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5) ส ารวจความเห็นของอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักศึกษา 

6) ด าเนินการท าวิจัยการบริหารจัดการ และผลผลิตของหลักสูตรรอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีดังนี้ 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า และผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์
การบริหารทางการศึกษา  

2) สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ 
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

3) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการด าเนินการให้มีการเผยแพร่ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือน าเสนอเป็น
บทความวิจัย ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

4) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่รับการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย 

บทบาท หน้าทีต่ามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
3) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา โดยให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและ

งานที่ได้รับมอบหมาย โดยในภาคเรียนแรกของการสอนจะด าเนินการจัดผู้สอนในลักษณะการสอนแบบ
ทีมควบคู่กับอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบสอนเพ่ือให้  
อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน รวมถึงการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
และในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
1) สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในระบบการจัดการ และมาตรฐานการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการด้านอ่ืน ๆ  

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับชุมชนพัฒนาความรู้  
คุณธรรมและงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2) มีระบบ กลไกการสนับสนุนอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน 
4) จัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย การสัมมนา

ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อและการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพ โดยมีหลักการ
บริหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา พันธกิจ นโยบาย และกรอบมาตรฐานการศึกษา 
พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) จัดเตรียมทรัพยากรที่ เอ้ือหนุนการศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอรายละเอียดรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดการเรียนการสอน 

4) ด าเนินการตามแผนหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติจริง อาจารย์ประจ าวิชาประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

5) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทวนสอบ 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชา วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เรียน การประเมินกลยุทธ์การสอน การประเมินทักษะในการใช้กลยุทธ์การสอน จัดท า
รายงาน เพ่ือเป็นสารสนเทศแสดงผลการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปี 

7) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงานการด าเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการด าเนินงาน การให้ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และตรวจเยี่ยมการด าเนินการของ
หลักสูตร 

8) จัดท าคลังข้อมูลความพึงพอของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจในภาพรวมของ
หลักสูตร ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
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3) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล 

4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
5) ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

2.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเนื้อหาสาระในสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรและภารกิจการศึกษา 
3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาและสามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการของวิชาชีพ 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาองค์กรและภารกิจการศึกษา 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในด้าน
การบริหารการศึกษา อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษาในการวิจัยทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กร และท้องถิ่น 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาเหมาะสมกับการเป็นผู้น าใน
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะการบริหาร

ตน บริหารคนในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
2) สามารถแก้ไขปัญหา บริหารความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ต่อผู้อื่นและองค์กร 
3) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน และสามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานและร่วมมือกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ ์และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5) สามารถท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถเลือกสถิติหรือข้อมูลมาประยุกต์ใช้ใน 

การแก้ปัญหา 
2) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ 
3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความสามารถในการวางแผนการน าเสนอข้อมูลและการถ่ายทอดความรู้  
2) สามารถเลือกใช้วิธีการและนวัตกรรมในการการถ่ายทอดความรู้  
3) สามารถบริหารจัดการความรู้ การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงานได้เหมาะสมตามศักยภาพ 

2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ในองค์กรและสถาบันการศึกษา 

ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เป็นอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษา 
3) เป็นนักวิชาการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เป็นนักวิชาการอิสระ ทางด้านการศึกษา 

2.3 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1) นักศึกษาจะต้องท ารายงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหนึ่งภาค

การศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

2) ผลงานการค้นคว้าอิสระ ควรได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 

3) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการด าเนินการให้มีการเผยแพร่ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือน าเสนอเป็นบทความวิจัย ในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1) ก าหนดเปิดรับนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในแต่ละปี 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยจะพิจารณา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง ส่วนคุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในแต่ละปี  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย  

3) นักศึกษาที่ไม่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ให้ลงทะเบี ยนเรียนวิชาทางการศึกษา 1 
รายวิชา คือ 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา โดยไม่
นับเป็นหน่วยกิตสะสม และต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

4) นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ที่จัดสอบโดย
ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา (1) 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
บัณฑิต และ (2) 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม และทั้งสอง
รายวิชาต้องได้ผลการเรียนระดับผ่านก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

3.2 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล จ านวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยที่ปรึกษา

วิชาการ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน านักศึกษาด้านการเรียน การท างาน และ
การท าวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกท่าน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
และจัดสรรให้อาจารย์แต่ละท่านดูแลนักศึกษาในจ านวนที่เหมาะสม  

3.3 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถร้องทุกข์ประเด็นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือข้องใจ หากนักศึกษาเห็นว่า

กระบวนการท างานของบุคลากรไม่ต้องถูกตามกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา ผ่านประธานสาขา เพ่ือน าเสนอ
ต่อกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีที่นักศึกษามีความเข้าใจที่ไม่
กระจ่างในกระบวนการตัดสินผลการเรียนหรือผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง
ผ่านประธานสาขาเพ่ือขอดูหลักฐานกระบวนการวัดและประเมินผลได้ 
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4. อาจารย ์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่และการคัดเลือกอาจารย์ 

1) มีการส ารวจอัตราก าลัง และเสนอไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยกระบวนการรับอาจารย์
ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่จะรับใหม่ให้มีคุณวุฒิใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 19 มีความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ ทักษะในการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติการศึกษา 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีประสบการณ์ท าวิจัยหรือ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นครู
อาจารย์ 

3) ขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เป็นอย่างน้อย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน มีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกตามขั้นตอนที่ก าหนด 

4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1) ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความเข้าใจ

ในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่มีช่วงเวลาการพัฒนาศักยภาพของตนในช่วงปีแรก โดยจัดอาจารย์ผู้สอน

ที่มีความรู้และประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาส าหรับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนางานวิชาการ และการท างาน 

3) สนับสนุนให้อาจารย์วิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัย และ
พัฒนาความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน และเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน  และ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้รับการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ กรต่าง ๆ การประชุม 
ทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
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5) มีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือประกอบการขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการเมื่อครบก าหนดตามกรอบของการขอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
เป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรด้วย 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสมในการแต่งตั้ง

อาจารย์พิเศษมาเป็นผู้สอนในหัวข้อพิเศษตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์พิเศษ แต่ละท่าน โดย
เบื้องต้นให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาเสนอความต้องการ ผ่านกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือขอความเห็นชอบ 
แล้วน าเสนอต่อคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติในล าดับถัดไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา 
1) วิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการใช้บุคลากรด้าน 

การบริหารการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการ 
2) วางแผน และติดตามจัดเก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา และประเมินความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาจากต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และจัดท าเป็นคลังข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
สารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 

3) น าผลที่ได้จากข้อ 1) - 2) มาใช้วางแผนปรับปรุง พัฒนา และออกแบบหลักสูตร ร่วมกับ 
ผลการวิเคราะห์ความพร้อมภายใน ทั้งศักยภาพของอาจารย์และความพร้อมของทรัพยากรหรือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรร่วมกัน 

5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกรายวิชาและจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา เพ่ือบรรจุในหลักสูตรให้ครอบคลุมปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.2 การวางระบบผู้สอน 
1) การพิจารณาผู้สอนประจ ารายวิชา พิจารณาตามความเหมาะสมระหว่างลักษณะวิชากับความรู้

ความสามารถของผู้สอน 
2) ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการสอน บริหารการสอนและสอนควบคู่กับ

อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน 
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5.3 การจัดการเรียนการสอน 
1) การจัดการเรียนการสอนเน้นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
2) การมอบหมายงานแก่นักศึกษาเน้นการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จาก 

การท าวิจัย (Constructivism Approach or Research Based Learning: RBL) 
3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอย่างเป็นสุข ระหว่าง

การเรียนการสอนในทุกรายวิชา และการฝึกประสบการณ์การบริหารทางการศึกษา 
4) จัดทัศนศึกษาหรือเรียนรู้ดูงานตามความเหมาะสมกับรายวิชา  
5) รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนจะก าหนดแนวการบริหารการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล

ร่วมกันระหว่างผู้สอน 
5.4 การประเมินผู้เรียน 

ทุกรายวิชามีแนวการประเมินผู้เรียนร่วมกัน ดังนี้ 
1) ประเมินผลตามสภาพจริงผ่านการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
4) รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน จะประเมินและตัดสินผลการเรียนร่วมกันระหว่างผู้สอน 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ใน

การจัดซื้อต าราเรียน และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความเพียงพอ ส าหรับ
ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ในการจัดซื้อต าราเรียนและวัสดุ ท าให้หลักสูตรมีทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ ประกอบไปด้วยหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารออนไลน์ผ่านฐานข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
นักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดคณะครุศาสตร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด ของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 

6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ห้องเรียนปรับอากาศ  จ านวน 2 ห้อง 
2) ห้องสมุดคณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ห้อง 
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3) ห้องปฏิบัติการวิจัย จ านวน 1 ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
5) ห้องศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
6) ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ จ านวน 1 ห้อง 
7) ห้องประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ห้อง 

6.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
1) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ จ านวน 2 เครื่อง 
2) เครื่องฉายภาพทึบแสง จ านวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน จ านวน 2 เครื่อง 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง 
5) เครื่อง Copy Print จ านวน 1 เครื่อง 
6) เครื่องบันทึกเสียง จ านวน 2 เครื่อง 
7) เครื่องรับโทรทัศน์สี จ านวน 1 เครื่อง 
8) เครื่องเล่นวีดิทัศน์ / CD จ านวน 2 เครื่อง 
9) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

10) กล้องถ่ายวีดิทัศน์แบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
6.2.3 ต าราและเอกสารในห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีความพร้อมด้านห้องสมุด แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การเรียนและวิจัยส าหรับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

1) มีเอกสารและต าราส าหรับการศึกษาค้นคว้า จ านวน 1,827 รายชื่อ 
- ภาษาไทย จ านวน 1,407 รายชื่อ 
- ภาษาอังกฤษ จ านวน   420 รายชื่อ 
- รายงานการวิจัยสิ่งพิมพ์รัฐบาลและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จ านวน   927 รายชื่อ 

2) วารสารและนิตยสารวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน      7 รายชื่อ 
3) สื่อผสม (Multimedia)  จ านวน     34 รายชื่อ 
4) ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป CD-Rom เช่น DAO DAI  

และ ERIC และแหล่งสืบค้นข้อมูลอ่ืนๆ จ านวน    811 รายชื่อ 
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6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม  
มีการรับฟังข้อเสนอจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ พิ เศษ ผ่าน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือการประสานงานกับคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ ทุกปีการศึกษา 
ส าหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จัดซื้อจะด าเนินการให้ 
คณะครุศาสตร์สนับสนุนงบประมาณทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการส ารวจความต้องการและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผู้ใช้บริการทุกฝ่าย 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการด าเนินงาน ให้สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ระบบประกับคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุม เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ X X X X X 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 47 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
รายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

X X X X 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง X X X X X 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X X X 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
  

X X X 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
  

X X X 
13. ร้อยละของประเด็นวิทยานิพนธ์ด้านการบริหารทางการศึกษาใน

สภาวะการณ์และบริบทของท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  

X X X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการประเมินความก้าวหน้า ใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ มีการประเมินผลการพัฒนานักศึกษา และผลการใช้หลักสูตรเป็นประจ า
ทุกปี โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) มีการวิพากษ์การจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจ า

วิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) น าผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาของนักศึกษา มาเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมในภาคการศึกษาต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

2) น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และร่วมมือกันหาแนวทาง 
การส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 

3) การประเมินการสอนโดยผู้สอน เน้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน 
ของนักศึกษา และได้น าเสนอข้อมูลไว้ในรายงานของแต่ละรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ส ารวจข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้ายประเมินแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 
2) ใช้การประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผูป้ระเมินภายนอก การประเมินตนเองของ

อาจารย์ประจ าวชิา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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3) ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต  
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจผลงานความส าเร็จ และความก้าวหน้าของบัณฑิตในหน้าที่การงาน 

4) น าข้อมูลผลการประเมินจากข้อ 1) – 3) และข้อมูลจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัดของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาเป็นสารสนเทศ
ในการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินจะต้องผ่าน
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
อาจารย์ประจ าวิชาท าการรวบรวมข้อมูล ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน

ในรายวิชาที่รับผิดชอบ สภาพปัญหาที่พบในระหว่างภาคการศึกษา เพ่ือการด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) จากผลการประเมินความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงอาจารย์ผู้สอน น าข้อมูลมา
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

2) สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจากทุกแหล่งจะมีการรวบรวม และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือสะท้อนถึงการด าเนินงานของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท ารายงานเพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน 
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ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2548 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเลย 2539 
 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   

1.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
- ผลงานวิจัย 

ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล.  (2560).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดในรายวิชาปรัชญาการศึกษาของ
นักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  4(1), 152–162. 

ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล  สมชาย  บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจติต์ และดวงพร  อุ่นจิตต์.  (2560).  ผลของ
การชี้แนะทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 9 “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0”.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วนัที่ 29 เมษายน 2560.  หน้า 
31-41. 
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เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด (2560)   ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560.  (Conference Proceedings)  “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 

ณัฐฐณิชชา  รัตนศิริณิชกุล และ ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล.  (2560).  การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงเปลี่ยนผ่านทาง
สังคมด้วยการจัดการความรู้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.  การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 9 “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”.  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน 2560.  หน้า 67-76. 

ดวงพร อุ่นจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจิตต์ และณัฏฐ์  รัตนศิริณิชกุล. (2560).  การศึกษา
สภาพการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง.  วารสารโครงการปรัชญาดุษฎี  บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  มกราคม – มิถุนายน 2560. หน้า 135– 148. 
- บทความวิชาการ 

- ไม่มี - 
- ผลงานลักษณะอ่ืน 

- ไม่มี - 
1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 

อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2558 - ถึงปัจจุบัน 
1.5 ภาระงานสอน 

ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
1. 1063306 การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน 
2. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
3. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
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ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065301 การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
วิชาเลือก 
1. 1066302 การนิเทศการศึกษา 
2. 1066404 รูปแบบการจัดการศึกษา 
3. 1066406 การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมทางศาสนา 
4. 1066503  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
2. นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ 

2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
 (บริหารการศึกษา)   
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543 
 (สังคมศึกษา)   

2.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
- ผลงานวิจัย 

ดวงพร อุ่นจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจิตต์ และณัฏฐ์  รัตนศิริณิชกุล. (2560).  การศึกษา
สภาพการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง.  วารสารโครงการปรัชญาดุษฎี  บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  มกราคม – มิถุนายน 2560. หน้า 135– 148. 
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ปณตนนท์ เถียรประภากุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ฤาชุตา เนตรจัด และสุธิดา พลช านิ. (2560).  การศึกษา
ความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ในรายวิชาจิตวทิยาส าหรับครู. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7.  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  6-7 
กรกฎาคม 2560. หน้า 2003 - 2015. 

ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล  สมชาย  บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจติต์ และดวงพร  อุ่นจิตต์.  (2560).  ผลของ
การชี้แนะทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 9 “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0”.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วนัที่ 29 เมษายน 2560.  หน้า 
31-41. 

เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด (2560)   ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560.  (Conference Proceedings)  “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 

ดวงพร อุ่นจิตต์.  (2561).  แนวทางการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง.  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์).  11(2), 137 - 151. 

 

- บทความวิชาการ 
- ไม่มี - 

- ผลงานลักษณะอ่ืน 
- ไม่มี - 

2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2558 -ถึงปัจจุบัน 

2.5 ภาระงานสอน 
ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
1. 1063306 การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน 
2. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
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3. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065201 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วิชาเลือก  
1. 1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา 
2. 1066402    การจดัการทรัพยากรทางการศึกษา  
3. 1066502  การพัฒนาองค์การ  
4. 1066505 การศึกษาของท้องถิ่น 

 
3. นางปณตนนท์ เถียรประภากุล 

3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2560 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
 (จิตวิทยาการปรึกษา)   
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 
 (การบริหารทรัพยากร

มนุษย์) 
  

3.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
- ผลงานวิจัย 

ปณตนนท์ เถียรประภากุล และเฉลิมชัย สุขจิตต์. (มกราคม-มิถุนายน 2561).  ผลการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย.  10(1), 107-119. 
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ปณตนนท์ เถียรประภากุล, ดวงพร อุ่นจิตต์, ฤาชุตา เนตรจัด และสุธิดา พลช านิ. (2560).  การศึกษา
ความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7.  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. 6-7 กรกฎาคม 2560. หน้า 2003 - 2015. 

ปณตนนท์ เถียรประภากุล. (2557).  กระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การปั้น
เครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.  วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 31(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 
2557. หน้า 79-100. 

เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด (2560)   ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560.  (Conference Proceedings)  “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 

ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก, ปณตนนท์ เถียรประภากุล และคณะ. (2557). การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือแก้ปัญหาภัยยาเสพติดในชุมชนบ้านเอ้ือม ต าบลบ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่, 6(3). มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 61-78.  

อัมเรศ เนตาสิทธิ์ พงษ์วัชร ฟองกันทา และปณตนนท์ เถียรประภากุล. (2559).  การพัฒนาชุด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) ส าหรับชุมชนที่ถูกน้ าท่วม: กรณีศึกษาต าบลกล้วย
แพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  44 (3), 
238-250.  
- บทความวิชาการ 

- ไม่มี - 
- ผลงานลักษณะอ่ืน 

- ไม่มี - 
3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 

อาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2547 - 2548  
อาจารย์  วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  พ.ศ. 2548 - 2553  
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2554 - ถึงปัจจุบัน 
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3.5 ภาระงานสอน 
ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว  
รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
1. 1051105 การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 
2. 1052301 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
3. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
4. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065502 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา 
วิชาเลือก 
1. 1066203 การบริหารจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. 1066402 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
3. 1066502   การพัฒนาองค์กร 
4. 1066503  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
4. นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด 

4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 2547 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎล าปาง 2539 
 (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)   
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4.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
- ผลงานวิจัย 

ปณตนนท์ เถียรประภากุล, ดวงพร อุ่นจิตต์, ฤาชุตา เนตรจัด และสุธิดา พลช านิ. (2560).  การศึกษา
ความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ในรายวิชาจิตวทิยาส าหรับครู.  การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7.  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.  6-7 กรกฎาคม 2560. หน้า 2003 - 2015.  

เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด (2560)   ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560.  (Conference Proceedings)  “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 
- บทความวิชาการ 

- ไม่มี - 
- ผลงานลักษณะอ่ืน 

- ไม่มี - 
4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 15 ปี 

อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2547 - ถึงปัจจุบัน 
4.5 ภาระงานสอน 

ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
1. 1011108    ความเป็นครู 
2. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
3. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065101 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 
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วิชาเลือก  
1. 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 
2. 1065501 การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา 
3. 1066503  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4. 1066402    การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  

 
5. นายเฉลิมชัย สุขจิตต์ 

5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557 
 (บริหารศาสตร์)   
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 
 (การบริหารการศึกษา) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 
  

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521 
 (คณิตศาสตร์)   

5.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
- ผลงานวิจัย 

เฉลิมชัย  สุขจิตต์.  (2559).  รูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  รายงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปางวิจัย ครั้งที่ 2 
บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: ดีเซมเบอ
รี่. หน้า 29. 
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เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด.  (2560).  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560 (Conference Proceedings) “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 

พระครูสุวีรญาณโสภณ และเฉลิมชัย สุขจิตต์. (2559).  การบริหารงานบุคคลของส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดล าปาง.  รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 1891 – 
1899. 

ดวงพร อุ่นจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจิตต์ และณัฏฐ์  รัตนศิริณิชกุล. (2560).  การศึกษา
สภาพการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง.  วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  มกราคม – มิถุนายน 2560, 135 – 148. 

ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  สมชาย บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจิตต์ และดวงพร อุ่นจิตต์.  (2560).  ผลของ
การชี้แนะทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 9 “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0”.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วนัที่ 29 เมษายน 2560.  หน้า 
31-41. 

- บทความวิชาการ 
- ไม่มี - 

- ผลงานลักษณะอ่ืน 
- ไม่มี - 

5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2548 - 2550  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2550 – ถึงปัจจุบัน 

5.5 ภาระงานสอน 
ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
1. 1063306 การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน 
2. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
3. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
4. 2000105 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
วิชาเลือก 
1. 1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา 
2. 1066402 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
3. 1066502   การพัฒนาองค์กร 
4. 1066503  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 

6. นายสมชาย บุญศิริเภสัช 
6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
 (การบริหารการศึกษา)   
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 
 (การสอนชีววิทยา)   
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521 
 (ชีววิทยา)   

6.3 ผลงานวิชาการ 
- ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 

- ไม่มี - 
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- ผลงานวิจัย 
ธนากร  ทาริน และสมชาย  บุญศิริเภสัช.  (2559).  การบริหารงานการเงินของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดเทศบาลต าบล ในจังหวัดล าปาง.  รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 1870 – 
1879. 

พระสุริยา จันทร์กัน และสมชาย  บุญศิริเภสัช. (2559).  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดล าปาง.  รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 1626 – 
1636. 

ยุทธนา  สาจวง และสมชาย  บุญศิริเภสัช. (2559).  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอลอง จังหวัดแพร่.  รายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.  
หน้า 1900 – 1910. 

อรุจิวัฒน์  วิระค า และสมชาย  บุญศิริเภสัช. (2559).  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 2. รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 1859 – 1869. 

ดวงพร อุ่นจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  เฉลิมชัย สุขจิตต์ และณัฏฐ์  รัตนศิริณิชกุล. (2560).  การศึกษา
สภาพการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง.  วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  มกราคม – มิถุนายน 2560. หน้า 135– 148. 

เฉลิมชัย สุขจิตต์  สมชาย บุญศิริเภสัช  ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล  ดวงพร อุ่นจิตต์  ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
ฤาชุตา  เนตรจัด (2560)   ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 3 : 2560.  (Conference Proceedings)  “ครุศาสตร์วิจัย 
2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 27-41. 
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- บทความวิชาการ 
- ไม่มี - 

- ผลงานลักษณะอ่ืน 
- ไม่มี - 

6.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ. 2547 - ถึงปัจจุบัน 

6.5 ภาระงานสอน 
ภาระสอนที่มีอยู่แล้ว 
รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
1. 1063306 การบริหารการศึกษาและการจัดการในห้องเรียน 
2. 1063201 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา 
3. 1064201 กฏหมายการศึกษา 
4. 1063301 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
รวมภาระงานสอน 24 ชม. /ปีการศึกษา 
ภาระสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วิชาบังคับ 
1. 1065101 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 
วิชาเลือก 
1. 1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา 
2. 1066203 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3. 1066405   การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
4. 1066502  การพัฒนาองค์การ 
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ภาคผนวก จ 
การก าหนดหมวดและหมู่วิชา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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การก าหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 โดย
เริ่มจากการเป็น “วิทยาลัยครูล าปาง” และ “สถาบันราชภัฏล าปาง” ตามล าดับ มีพันธกิจหลัก คือ การ
จัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรที่ใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตรของ
สภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และมหาวิทยาลัยก าหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 

หลักการสร้างรหัสวิชา 

 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมที่ใช้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ .ศ. 
2543 

2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education: ISCED) เป็นแนวทาง  

3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
1.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
1.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
1.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลขตัวท่ี 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวท่ี 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6, 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 

 

 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

 

ล าดับก่อนหลัง 
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 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  ก าหนดดังนี้ 
100 - 149    หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ มี 11 หมู่วิชา  
150 - 199    หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 24 หมู่วิชา 
200 - 249    หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
250 - 299    หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
300 - 349    หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
350 - 399    หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมู่วิชา 
400 - 449    หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 หมู่วิชา 
450 - 499    หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
500 - 549    หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 16 หมู่วิชา 
550 - 559    หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 21 หมู่วิชา 
900 - 949 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมู่วิชา 

      
 6.  หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ ก าหนดดังนี้   

 หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 
100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้   
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน   
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ    
109 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
110 หมู่วิชาภาษาไทย  

 หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 
150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
151 หมู่วิชาปรัชญา 
152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154 หมู่วิชาภาษาไทย 
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155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุุน 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
160  
161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167 หมู่วิชาภาษาลาว 
168 หมู่วิชาภาษาเขมร 
169 หมู่วิชาภาษาพม่า 
170  
171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมู่วิชาภาษาสเปน 
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

 หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 
200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิต ิ
204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิต ิ
205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

 หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) 
250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
251 หมู่วิชาจิตวิทยา 
252 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
253 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
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254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
255 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
256 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
258 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน 
259 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 

   หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

              

300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301 หมู่วิชาการสื่อสาร 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
305 หมู่วิชาการโฆษณา 
306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307 หมู่วิชาภาพยนตร์ 

350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
351 หมู่วิชาเลขานุการ 
352 หมู่วิชาการบัญชี 
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมู่วิชาการตลาด 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360  
361 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
362 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
363 
364 

หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 

 หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 

400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
410  
411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร ์

450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
456 หมู่วิชาสิ่งทอ 

500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502 หมู่วิชาพืชไร่ 
503 หมู่วิชาพืชสวน 
504 หมู่วิชาสัตวบาล 
505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
506 หมู่วิชาการประมง 
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วชัพืช 
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 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
510  
511 หมู่วิชาการชลประทาน 
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 

550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ 
552 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 
557 หมู่วิชาไฟฟูาก าลัง 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
559 หมู่วิชาเครื่องกล 
560  
561 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
566 หมู่วิชาเทคโนโลยี 
567 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
568 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
569 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
570 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
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            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 

 
7.  ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ ก าหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้ 

 7.1  หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ มี  11  หมู่วิชา  ดังนี้ 
  7.1.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์  (100) 
   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัด
ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1.  (100-1--) 
2.  (100-2--) 
3.  (100-3--) 
4.  (100-4--) 
5.  (100-5--) 
6.  (100-6--) 
7.  (100-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (100-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(100-9--) 

 7.1.2 หมู่วิชาหลักการศึกษา  (101) 
  หมู่วิชาหลักการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. หลักการศึกษา (101-1--) 
2. การศึกษากับสังคม (101-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ (101-3--) 
4.  (101-4--) 
5.  (101-5--) 
6.  (101-6--) 
7.  (101-7--) 
8.  (101-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(101-9--) 

900 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
901 หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป 
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 7.1.3 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  (102) 
  หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตร (102-1--) 
2. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการสอน (102-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการนิเทศ  (102-3--) 
4. การวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน (102-4--) 
5. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  (102-5--) 
6. ยุทธศาสตร์การสอนวิชาเฉพาะ (102-6--) 
7.  (102-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (102-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(102-9--) 

 7.1.4 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  (103) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักทฤษฎีทั่วไป  (103-1--) 
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (103-2--) 
3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   (103-3--) 
4. การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา   (103-4--) 
5.  (103-5--) 
6.  (103-6--)   
7.  (103-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (103-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  
(103-9--) 

 7.1.5 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 
  หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็น ดังนี้ 

1. วัดผล (104-1--) 
2. ประเมิน (104-2--) 
3. วิจัย   (104-3--) 
4. สถิติ   (104-4--) 
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5.  (104-5--) 
6.  (104-6--) 
7.  (104-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (104-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(104-9--) 

 7.1.6 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  (105) 
  หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ได้จัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพ้ืนฐาน  (105-1--) 
2. จิตวิทยาพัฒนาการ (105-2--) 
3. จิตวิทยาการศึกษา (105-3--) 
4. จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา  (105-4--) 
5. จิตวิทยาประยุกต์  (105-5--) 
6.  (105-6--) 
7.  (105-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (105-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(105-9--) 

 7.1.7 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  (106) 
  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎี-หลักการบริหาร (106-1--) 
2. ยุทธศาสตร์การบริหาร (106-2--) 
3. การนิเทศ (106-3--) 
4. การบริหารงานด้านต่างๆ   (106-4--) 
5. การบริหารสถาบันต่างๆ (106-5--) 
6.  (106-6--) 
7.  (106-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (106-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 
 

(106-9--) 
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 7.1.8 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย  (107) 
  หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานการศึกษาปฐมวัย  (107-1--) 
2. หลักสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา (107-2--) 
3. วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม  (107-3--) 
4. สื่อและนวัตกรรม  (107-4--) 
5. การแนะแนวและการบริการชุมชน                               (107-5--) 
6. การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ                             (107-6--) 
7. การบริหาร                                                             (107-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (107-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(107-9--) 

 7.1.9 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ   (108) 
  หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้  

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ (108-1--) 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  (108-2--) 
3. นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา

พิเศษ 
(108-3--) 

4. การบริหารจัดการ การศึกษาพิเศษ  (108-4--) 
5. การวัดประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ  (108-5--) 
6. การให้ค าปรึกษาและการฟ้ืนฟูบ าบัด (108-6--) 
7.  (108-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (108-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(108-9--)    

 7.1.10 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ   (109) 
  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 

1. หลักภาษา (109-1--) 
2. ทักษะการฟังและการพูด   (109-2--) 
3. ทักษะการอ่านและการเขียน  (109-3--) 
4. ภาษาศาสตร์ (109-4--) 
5. การสอนวิชาเอก                                                               (109-5--) 
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6.  (109-6--) 
7. ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ                                                  (109-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (109-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(109-9--)    

 7.1.11 หมู่วิชาภาษาไทย   (110) 
  หมู่วิชาภาษาไทย  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้  

1. ทักษะภาษา  (110 -1--) 
2. ภาษาและวัฒนธรรม  (110 -2--) 
3. หลักการใช้ภาษา  (110 -3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์  (110 -4--) 
5. แบบเรียนและการสอนภาษาไทย                                                    (110 -5--) 
6. การประยุกต์ใช้                                                                (110 -6--) 
7.  (110 -7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (110 -8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(110 -9--) 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. วิชาบังคับ 
 
1065101 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 3 (3-09) 
 Principles Theories and Processes of Educational Administration  

          วิวัฒนาการทางการบริหาร ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ภาระหน้าที่การบริหาร 
กระบวนการบริหารการศึกษา และรูปแบบการบริหารทางการศึกษา หลักคุณธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หลักการ และกระบวนการทางการบริหารสู่การปฏิบัติ และบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
 
1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3 (3-0-9) 
 Professional Administratorship 

        พันธกิจนักบริหาร กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะ จิตวิญญาณ 
อุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การทางการศึกษากับ
ท้องถิ่นและสังคม การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การพัฒนา
ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างสมรรถนะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
การศึกษาวิจัยที่สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
 
1065201  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Strategy and Educational Quality Development 
3 (3-0-9) 

     วิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะการบริหารและการจัดการศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม การก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา การบริหารสถานศึกษา องค์กร ส านักงาน และองค์คณะบุคคล หลักและกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก การเชื่อมโยงระบบงานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองขององค์กรทางการศึกษารองรับการประเมิน การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
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1065301  การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Supervision and Educational Leadership 

3 (3-0-9) 
 

                      ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษาและวิชาการผู้น าการเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาภาวะผู้น า การเสริมสร้างพลังความสามารถ และพัฒนาศักยภาพการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาและการน าเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาการ
บริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การบริหารงานระบบเครือข่ายการนิเทศการศึกษาเทคนิคและจิตวิทยา
การนิเทศ   การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้การนิเทศการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโต
เต็มตามศักยภาพ การส่งเสริม ก ากับติดตาม และประเมินผลงานการบริหารสถานศึกษา และการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา  
 
1065502  การบริหารองค์การและทรัพยากรทางการศึกษา 

Educational Resources and Organization Administration 
3 (3-0-9) 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย นโยบายและพันธกิจการบริหารองค์การทางการศึกษา    
การจัดและพัฒนา ระบบงานภารกิจตามโครงสร้างองค์การทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบ
บริหารตามจุดมุ่งหมาย ศักยภาพและบริบท  การบริหารการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์การ      
การบริหารวิชาการ พัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ให้สามารถจัดการเรียน   
การสอนในแนวทางใหม่ได้ และการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ การประเมิน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
1065901  สถิติและวิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3 (2-2-7) 
 Statistics and Research Methodology in Educational Administration 

                      ความหมาย หลักการ จรรยาบรรณของการวิจัยประเภทและแผนแบบของการวิจัย 
กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย สมมุติฐานและการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย               
การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัยการประมวลผลข้อมูลด้ วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย ระเบียบวิธีทางสถิติ สถิติภาคบรรยาย สถิติภาคอนุมาน  
การเขียนโครงการวิจัย การประเมินงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
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1065907  การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1 

Seminar in Educational Administration I 
 1 (0-2-1) 

 หลักและกระบวนการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารและ
การจัดการศึกษาในบริบทของความเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาในด้านต่างๆ การสร้างแนว
ทางการแก้ปัญหา แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
1065908  การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 2 

Seminar in Educational Administration II 
1 (0-2-1) 

การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยการบริหารการศึกษา การน าผลการวิจัย การบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการปฏิบัติและพัฒนา การบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 
1065909  การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3 

Seminar in Educational Administration III 
1 (0-2-1) 

การน าเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค และผลของการด าเนินงานตามแนวทางการแก้ปัญหา 
แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา การน าเสนอผลการวิจัยการบริหารการศึกษา
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพ่ือการน าไปใช้ 
 
2. วิชาเลือก 

1066202  การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา 
Planning and Project Evaluation in Education 

3 (3-0-9) 

หลักและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางการศึกษา การจัดล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และการปฏิบัติงานตามแผน การควบคุมและติดตามงาน 
แนวคิด หลักการและรูปแบบการประเมินโครงการ การท าเอกสารของโครงการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริหารโครงการ การน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 
1066203   การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

Management of Educational Quality Assurance 
3 (3-0-9) 

 
  การบริหารจัดการคุณภาพ กระบวนการจัดการคุณภาพ แนวคิดในการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการประกันคุณภาพระบบต่างๆ การพัฒนา
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คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงาน การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 
1066302  การนิเทศการศึกษา 

Educational Supervision 
3 (3-0-9) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการนิเทศ รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และกิจกรรม การนิเทศ
การศึกษา การวางแผนงาน โครงการ และการประเมินงานนิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและ
การนิเทศภายในสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศ วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแกปัญหา 
ฝึกปฏิบัติการ พัฒนาเครื่องมือ และทักษะการนิเทศการศึกษา การใช้การนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
1066402  การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 

Educational Resources Management 
3 (3-0-9) 

 หลักการ กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษา การจัดวางระบบควบคุมภายใน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในด้านสิ่งแวดล้อม การแสวงหาและใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษา อย่างเหมาะสม การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการจัดการศึกษา 

 
1066403  การพัฒนาทีมงาน 

Team Development 
3 (3-0-9) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการท างานเป็นทีม ธรรมชาติและจิตวิทยาของทีมงาน รูปแบบของ
ทีมงาน โครงสร้างของทีมงานที่มีคุณภาพ กระบวนการสร้างทีมงาน คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม 
ความตระหนักและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมงาน เทคนิคการบริหารและการพัฒนาทีมงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์กรณีศึกษาการท างานเป็นทีมในการบริหารการศึกษา  

 
1066404  รูปแบบการจัดการศึกษา 

Educational Model 
3 (3-0-9) 

ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบ การศึกษานอก
รูปแบบ การศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเรียน การศึกษาทางไกล การศึกษาทางเลือก และแนวโน้มรูปแบบ
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การจัดการศึกษาตามสภาพการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต การปฏิรูปในด้านต่างๆทางการศึกษา การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ 
 
1066405  การบริหารจัดการความขัดแย้ง 

Conflict Management 
3 (3-0-9) 

ลักษณะ ประเภท ปัจจัยแวดล้อมมูลเหตุ และธรรมชาติความขัดแย้งทางการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง และการวิเคราะห์สภาพความขัดแย้งในองค์การ เทคนิควิธีและ
กระบวนการบริหารความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ต่อปัญหา
ความขัดแย้ง การประยุกต์ใช้กรณีความขัดแย้งในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและบุคลากร 

 
1066406  การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมทางศาสนา 

Educational Administration Based on Religious Principles 
3 (3-0-9) 

หลักธรรมทางศาสนาที่ส าคัญส าหรับการบริหาร หลักธรรมของผู้บริหาร หลักธรรม แห่ง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน หลักคติพจน์ คติธรรมประจ าสถานศึกษาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ   
การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การประยุกต์หลักวิถีธรรมทางศาสนา     
มาเป็นกระบวนการท างาน และก าหนดเป็นรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
1066502  การพัฒนาองค์การ 

Organizational Development 
3 (3-0-9) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ 
การวิเคราะห์ระบบงาน การวินิจฉัยองค์การ การจัดองค์การสมัยใหม่ รูปแบบของการพัฒนาองค์การ เทคนิค
และกระบวนการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การทางการศึกษา        
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างสังคมฐานความรู้ และแนวโน้มการปฏิบัติพัฒนาองค์การทางการศึกษา 
 
1066503  การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

School Administration for Excellence 
3 (3-0-9) 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย นโยบายและพันธกิจการบริหารสถานศึกษา โครงสร้างและ
การจัดองค์กรทางการศึกษา การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยตัวแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดระบบงานและ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
การปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบบริหารตามจุดมุ่งหมาย ศักยภาพและบริบท ของสถานศึกษา 
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1066505  การศึกษาของท้องถิ่น 
Education of Locality 

3 (3-0-9) 

วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และการสืบสานการศึกษา ที่
ส าคัญของท้องถิ่น สภาพปัจจุบันและปัญหาของโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู ความสัมพันธ์
ชุมชน และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของท้องถิ่น แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางการศึกษาของท้องถิ่นใน
บริบทท้องถิ่นปัจจุบัน 
 
3. การฝึกปฏิบัติงานการบริหารทางการศึกษา 

1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
Practice in Educational Administrators 

3 (90) 

 การสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานในสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ 
ทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้   
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การประเมินผล การประกันคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนา และ
ปฏิบัติกิจกรรมการบริหารและการด าเนินงานอ่ืนๆ ตามภารกิจขององค์กรที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
3 (3-0-9) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและการบริหารการศึกษาไทย 
 
1066902  วิทยานิพนธ์ 1  

Thesis I 
3 หน่วยกิต 

การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์  
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1066903  วิทยานิพนธ์ 2  
Thesis II 

3 หน่วยกิต 

การศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด และการ
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 
1066904  วิทยานิพนธ์ 3  

Thesis III 
6 หน่วยกิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์  

 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

English for Graduate Students 
3 (2-2-7) 

การฝึกทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส าคัญของบทความ เอกสารทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จากสื่อ สิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
และการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 
4125101  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

Computer for Graduate Students 
3 (2-2-7) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
การบริหารงาน และการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบ 

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
และเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)  
กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) และเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

 

ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

ประเด็นและ
เหตุผล 

ในการปรับปรุง 
1. ปรัชญา มุ่งผลติผู้บริหารการศึกษาที่มีคณุภาพซึ่งต้องเป็นผู้

ที่มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารขั้นสูง ท่ีเกิดจาก
การศึกษา อบรม ฝึกปฏิบัติ ทัง้หลกัการ ทฤษฎี 
และศลิปะในการน าความรูไ้ปสู่การปฏิบัตเิพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาองค์กรทางการศกึษาให้เป็น
องค์กรแห่งผลิตภาพ การจดัการศกึษาเพื่อให้
ผู้บริหารการศึกษามีคณุภาพ และ ต้องผ่าน
กระบวนการทีส่ามารถพัฒนาศักยภาพในการ
แสวงหาความรู้ คดิ วิเคราะห์ สร้างแนวทาง และ
ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม 
 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาศาสตร์
ทางการศึกษาของ
องค์กรและท้องถิ่น 

-สอดคล้องกับ
สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจ
ฐานความรู ้
-เตรยีมความพร้อม
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เข้าสู่
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
-การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
-สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 
และคณะครุ
ศาสตร ์
 

2. 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาเป็นผูม้ีความรูล้ึกและ
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรมมีวิสยัทัศน์ที่กว้างไกล
เหมาะสมกับการเป็นผู้น าในยุคแหง่การ
เปลี่ยนแปลง 
2) เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาสามารถน าหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบตัิให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลย ี
3) เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาสามารถแสวงหาความรู้
คิดวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
4) เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาสามารถน าศาสตร์การ
บริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

วัตถปุระสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี ้
1) มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และส านึกรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ต่อส่วนรวมและ
สังคม  
2) มีความรู้ 
ความสามารถใช้ศาสตร์
และศลิป์บริหาร ท าให้

-เพื่อให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของ
หลักสตูรที่
ปรับปรุง 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

ประเด็นและ
เหตุผล 

ในการปรับปรุง 
การศึกษาของท้องถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาภารกิจทาง
การศึกษา ให้บรรลุผล
ความส าเร็จ  
3) มีความเป็นนักบริหาร
มืออาชีพ พร้อมสื่อสาร 
สร้างสรรค์ สานสมัพันธ์
ชุมชนท้องถิ่น และที่เป็น
สากล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
4) สามารถใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าวิจัย แกไ้ข
ปัญหาและพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ 

3. ชื่อ
หลักสูตร 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

หลักสตูรครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
 

-คงเดิม 

4. 
ก าหนดการ
เปิดสอน 

ใช้ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา
2550 

ใช้ส าหรับหลักสตูรที่เปดิ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 
 

-เพื่อใหส้อดคล้อง
กับเกณฑ์ที่
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศกึษา (สกอ.) 
ก าหนด 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ รายการ 

หลักสตูรพ.ศ. 
2550 

หลักสตูร
ปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 
แผน ก แบบ 

ก 2 
แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 2 

1 งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 27 33 30 

 1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9  
 1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 18 24 30 
 1.2.1 วิชาบังคับ 12 12 18 
 1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 12 9 

 
1.2.3 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารทางการศึกษา  

       (ฝึกประสบการณ์ 45 ช่ัวโมง = 1 หน่วยกิต)   3 
2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12  12 
3 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  6  
4 รายวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสม ส าหรับผูไ้มผ่่าน 

การทดสอบความสามารถ ตามเง่ือนไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 6 6  

5 รายวิชาเสริมที่ไม่นับหน่วยกิต  
ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาการศึกษา 
ในระดับปรญิญา  3 (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 39 42 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2560 แผน ก แบบ ก 2  
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

1065101 หลัก ทฤษฎีและ
ปฏิบัติการบริหาร
การศึกษา 
Principles 
Theories and 
Practice of 
Educational 
Administration 

3 (2-2-3) 1065101 หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการ
บริหารการศึกษา 
Principles 
Theories and 
Process of 
Educational 
Administration 

3 (3-0-9) -ปรับช่ือวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

1045301 สถิติเพื่อการวิจยั
ทางการศึกษา 
Statistics for 
Educational 
Research 

3 (2-2-3) 1065901 สถิติและวิธี
วิทยาการวิจัย
ทางการบริหาร
การศึกษา 
Statistics and 
for 
Educational 
Research 

3 (2-2-
7) 

-ยกเลิกหมวดวิชาสัมพันธ์ 
-น ามาเป็นรายวิชาบังคับใน
หมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้
สอดคล้องกับสมรรถนะและ
มาตรฐานของคุรุสภา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชาเพิ่ม
สาระ 
 

1045401 
 

วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา 
Educational 
Research 
Methodology 
 

3 (2-2-3) 

1025104 บริบทและแนวโน้ม
ทางการศึกษา 
Context and 
Trends in 
Education 

3 (2-2-3)    -ยกเลิกหมวดวิชาสัมพันธ์ 
-ยกเลิกรายวิชา 
-น าเนื้อหาสาระไปจัดไว้ใน
รายวิชาสัมมนาทางการ
บริหารการศึกษา 1 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

1066601 ความเป็นนักบรหิาร
มืออาชีพ 
Professional 
Administrator- 
ship 

3 (2-2-3) 1065102 ความเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ 
Professional 
Administra-
torship 

3 (3-0-9) -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชาเพิ่ม
เนื้อหาสาระให้ครอบคลุมตาม
ประกาศคุรุสภา เรื่องสาระ
ความรู้สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
 

1065201 การวางแผนพัฒนา
การศึกษา
Planning for 
Educational 
Development 

3 (2-2-3) 1065201 ยุทธศาสตร์ และ
การพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

Strategy and 
Educational 

Quality 
Development 

3 (3-0-
9) 

-ยกเลิกรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับช่ือรายวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชาหลอม
รวมเนื้อหาสาระเดิมกับการ
สังเคราะห์สาระความรู้ 
-เพิ่มเนือ้หาสาระให้
ครอบคลุมตามประกาศคุรุ
สภา เรื่องสาระความรู้
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

1066301 การบริหารระบบ
คุณภาพการศึกษา 
Administration 
of Educational  
Quality System 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

   1065301 การนิเทศและ
ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา 
Supervision 
and 
Educational 
Leadership 

3 (3-0-9) -รายวิชาใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชาครอบคลุม
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง
สาระความรู้สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

   1065501 การบริหาร
องค์การและ
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

Educational 
Resources and 
Organization 

Administration 

3 (3-0-
9) 

-รายวิชาใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชาครอบคลุม
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง
สาระความรู้สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการ

ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1025104 
 
 
 
 
 
 
1046904 
 
 
 
 
 
 
 
 
1066901 

-บริบทและ
แนวโน้มทางการ
ศึกษา 
Context and 
Trends in 
Education 
 
-สัมมนาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
บริหารการศึกษา 
Seminar  on  
Research  for 
Educational  
Administration  
Development 
-สัมมนาการ
บริหารการศึกษา 
Seminar in 
Educational 
Administration 
 

3 (2-2-3) 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 (1-4-3) 

1065907 
 

การสัมมนา
ทางการบริหาร
การศึกษา 1 
Seminar in 
Educational 
Administration I 

1 (0-2-1) 
 

-ยกเลิกหมวด
วิชาสัมพันธ์ 
รายวิชาบริบท
และแนวโน้ม
ทางการศกึษา 
-ยกเลิกรายวิชา 
-ปรับรหัสวิชา 
-บูรณาการ
เนื้อหาสาระปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 

1066908 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนา
ทางการบริหาร
การศึกษา 2 
Seminar in 
Educational 
Administration II 

1 (0-2-1) 
 

1066909 
 

การสัมมนา
ทางการบริหาร
การศึกษา 3 
Seminar in 
Educational 
Administration 
III 
 

1 (0-2-1) 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2560 แผน ก แบบ ก 2  
 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1065101 การพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
School 
Curriculum 
Development 
 

3 (2-2-3)    -ยกเลิกรายวิชา  
-น าเนื้อหาสาระ
ไปจัดไว้ใน
รายวิชาบังคับ 
การบริหาร
วิชาการและ
กิจการผูเ้รียน 

1035701 การจัดการ
นวัตกรรมและ
สารสนเทศ
Innovation and 
Information 
Management 

3 (2-2-3)    -ยกเลิกรายวิชา  
-น าเนื้อหาสาระ
ไปจัดไว้ใน
รายวิชาบังคับ 
ความเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ 

   1066202 การวางแผนและการ
ประเมินโครงการ
ทางการศึกษา 
Planning and 
Project 
Evaluation in 
Education 

3 (3-0-9) -ปรับช่ือรายวิชา 
-ปรับรหัสวชิา 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อการ
เติมเต็มในเนื้อหา
สาระและ
สอดคล้องกับ
ประกาศคุรุสภา 
เรื่องสาระความรู้
สมรรถนะและ
ประสบการณ์
วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพ
ครู ผู้บริหาร---- 

   1066203 การบริหารจัดการ
ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 (Management of 
Educational 
Quality 
Assurance) 

3 (3-0-9) 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
สาระการปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   1066302 การนิเทศการศึกษา 
Educational 
Supervision 

3 (3-0-9) สถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์
ตามขอ้บังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 

1066304 
 

การบริหาร
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 
Educational  
Resources 
Administration 

3 (2-2-3) 1066402 การจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา 
Educational 
Resources 
Management 

3 (3-0-9) 

1066307 
 
 

การพัฒนาทีมงาน 
Team Development 

3 (2-2-3) 1066403 
 
 

การพัฒนาทีมงาน 
Team Development 

3 (3-0-9) 

1066306 
 
 

การพัฒนาองค์การ 
Organizational 
Development 

3 (2-2-3) 1066502 
 
 

การพัฒนาองค์การ 
Organizational 
Development 

3 (3-0-9) 

1066504 
 
 

การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
School 
Administration 
for Excellence 
 

3 (2-2-3) 1066402 
 

การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
School 
Administration for 
Excellence 

3 (3-0-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 118 

 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   1066404 

 
รูปแบบการจดั
การศึกษา 
Educational 
Model 

3 (3-0-9) -รายวิชาใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อการเติมเต็มใน
เนือ้หาสาระและ
สอดคล้องกับ
ประกาศคุรุสภา 
เรื่องสาระความรู้
สมรรถนะและ
ประสบการณ์
วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพ
ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
-ตอบสนองตาม
ทิศทาง ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัย และ 
คณะครุศาสตร์ 
 

   1066405 การบริหารความ
ขัดแย้ง 
Conflict 
Management 

3 (3-0-9) 

   1066406 การบริหารการศึกษา
ด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา 
Educational 
Administration 
Based on 
Religious 
Principles 

3 (3-0-9) 

   1066504 การศึกษาของ
ท้องถิ่น 
Education of 
Locality  

3 (3-0-9) 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สาระการปรับปรุง รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 -ไม่
ปรากฏใน
หลักสตูร
เดิม 

 1066801 การฝึกปฏิบัติงาน 
การบริหาร
การศึกษา 
Practice in 
Educational 
Administrators 

3 (135) -รายวิชาใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชาครอบคลุม 
ตามประกาศคุรุสภา  
เรื่อง สาระความรู้สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 
และตามประกาศคุรสุภา 
เรื่องการรับรองปริญญา 
และประกาศนียบตัรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  
พ.ศ.2557 
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วิทยานิพนธ์ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการ
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1066902 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 (540) 1066902 วิทยานิพนธ ์1  
Thesis I 

3 (135) -ปรับรหสั
วิชา 
-ปรับหน่วย
กิต 
-แยกรายวิชา
เพื่อง่ายต่อ
การบริหาร
จัดการ
หลักสตูร/ 
การให้
ค าปรึกษา / 
การติดตาม 
ดูแลนักศึกษา 
รองรับการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

1066903 วิทยานิพนธ ์2  
Thesis II 

3 (135) 

1066904 วิทยานิพนธ ์3  
Thesis III 

6 (270) 

1066903 การค้นคว้าอิสระ 
Independent  
Study 

 ไม่เปดิแผนการเรยีน 
ส าหรับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 

   

 
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการ
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิต 
English for 
Graduate 
Students 

3 (2-2-3) 1555101 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิต 
English for 
Graduate 
Students 

3 (2-2-7) -คงเดิม
เนื่องจากเป็น
เกณฑ์
มาตรฐาน 
สกอ. 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการ
ปรับปรุง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4125101  คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
Computer for 
Graduate 
Students 

3 (2-2-3) 4125101  คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
Computer for 
Graduate 
Students 

3 (2-2-7) 

1014101 หลักการศึกษา
และการเรียนรู ้
Principles of 
Education and 
Learning 

3 (2-2-3) 1014101 หลักการศึกษา
และการเรียนรู ้
Principles of 
Education and 
Learning 
 
 

3 (3-0-9) 
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ตาราง  การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2560 แผน ก แบบ ก2  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1065101 หลัก ทฤษฎีและปฏิบตักิารบริหารการศึกษา 
Principles Theories and Practices of Educational  
Administration 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารและการน าไปใช้ใน
การบริหารการศึกษา ภารกิจและกระบวนการบริหาร 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของพฤตกิรรมการบริหารตาม
กระบวนการบริหาร แนวคดิ เทคนิค และกระบวนทัศน์ใหม่
ในการบริหารยุคปัจจุบัน ศึกษาวเิคราะห์กรณตีัวอย่างโดย
ใช้กรอบความคิดของภารกิจและกระบวนการบริหาร 

1065101 หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบรหิาร
การศึกษา 
Principles Theories and Process of Educational  
Administration 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
วิวัฒนาการทางการบริหาร ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ภาระหน้าที่การบริหาร  กระบวนการบริหาร
การศึ กษาและรูปแบบการบริหารทางการศึ กษา        
หลักคุณธรรม จิตส านึกสาธารณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการทางการ
บริหารสู่ ก ารปฏิบั ติ  และบริหารการศึ กษาสู่ การ
เปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1045301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 
Statistics for Educational Research 
3 (2-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ระเบียบวิธสีถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย 
สถิติภาคบรรยาย การแจกแจงความถี่ สัดส่วน อัตราส่วน 
ต าแหน่งของข้อมูล การวัดแนวโนม้เข้าสูส่่วนกลาง การวดั
การกระจาย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์
อย่างง่าย สถิติภาคอนุมาน มโนทัศน์เกี่ยวกับการแจกแจง
ของค่าสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย
สถิตินันพาราเมตริกเบื้องต้น 
 
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research Methodology 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
พัฒนาการของการแสวงหาความรู ้ความหมายของการ
วิจัย กระบวนทัศน์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มโนทัศน์
พื้นฐานของการวิจัย การก าหนดปญัหาการวิจยั การ
ออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล 
สถิติเพื่อการประมวลผลข้อมลู การเขียนรายงานการวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัย การประเมนิงานวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย การประยุกต์การวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนการสอน 

1065901 สถิติและวิธีวิทยาการวจิัยทางการบริหาร
การศึกษา 
Statistics and for Educational Research 
3 (2-2-7) 

 ค าอธิบายรายวิชา 
 
ความหมาย หลักการ จรรยาบรรณของการวิจัย ประเภท
และแผนแบบของการวิจัย กระบวนการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจยั สมมุติฐานและการตรวจสอบสมมุติฐาน
การวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมลู    
การสร้างเครื่องมือวิจัย การประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ความสัมพันธ์ระหว่างสถติิกับการวิจัย 
ระเบียบวิธีทางสถิติ สถิตภิาคบรรยาย สถิตภิาคอนุมาน 
การเขียนโครงการวิจัย การประเมนิงานวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย การวิจยัเชิงพื้นที่ การวิจัยและพัฒนา     
และสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1066601 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
Professional Administratorship 
3 (2-2-3)  
ค าอธิบายรายวิชา 
ภาวะผู้น าและความสามารถเชิงบริหารจดัการที่จ าเป็นต่อ
การเป็นผู้น าทางการศึกษามืออาชีพในยุคการ
เปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาสมรรถภาพและบคุลิกภาพของผู้น าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพผู้บรหิารการศึกษา 
ความสามารถในการสร้างสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรู้ ความสามารถริเริ่มงานใหม่และ 
การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม คุณธรรมจรยิธรรมส าหรับ
นักบริหารมืออาชีพ  
การพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถาบันแห่งคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
1035701 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 
Innovation and Information Management 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษา เทคนิคพ้ืนฐาน
ของระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และเครือข่ายการสรา้ง
สารสนเทศ การน าคอมพิวเตอรม์าใช้พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร และการจัดการศึกษา การ
บริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

1065102 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
Professional Administratorship 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
พันธกิจนักบริหาร กฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต   
การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสยีสละใหส้ังคม 
คุณลักษณะ จติวิญญาณ  อุดมการณ์ การสรา้งความ
ศรัทธา การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบรหิาร การจดัการศึกษา 
และการบริหารสถานศึกษา ทักษะในการแสวงหาความรู้
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การทางการศึกษากับท้องถิ่นและสังคม  การบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้ ใหส้ามารถจัดการเรยีน
การสอนในแนวทางใหม่ได้ การศึกษาวิจัยที่สร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1065201 การวางแผนพัฒนาการศึกษา 
Planning for Educational Development 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักทฤษฎี เทคนิควิธีการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดย
เน้นกระบวนการวางแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
บริหารแผนและโครงการ การวิเคราะห์บริบทและ
แนวโน้มทางการศึกษาทั้งระดับสากลและระดับท้องถิ่น 
ซึ่งน าไปสู่การปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงทางการบริหาร
การศึกษา 

1065201 ยุทธศาสตร์และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
Strategy and  Educational Quality Development 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  วิเคราะห์ปัจจัยและ
สภาวะการบริหารและการจัดการศึกษา การก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวางแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา  ระบบคุณธรรมและกระบวนการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา หลักและกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก  ระบบการพัฒนาคุณภาพและการเช่ือมโยง
ระบบงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา     
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองขององค์กรทาง
การศึกษารองรับการประเมินคุณภาพ การน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้พัฒนา การบริหารและ
การจัดการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา 
องค์กร ส านักงาน และองค์คณะบุคคล 
 
1065301 การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Supervision and Educational Leadership 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษาและวิชาการ การพัฒนา
ภาวะผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผู้ร่วมงาน   
การติดต่อสื่อสาร และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การบริหารงานระบบ
เครือข่าย การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้การนิเทศ การนิเทศ
การศึกษา  การนิเทศเพื่อพัฒนาครู  เทคนิคและจิตวิทยา
การนิเทศ การเสริมสร้างพลังความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้ การพัฒนาและการน าเสนอผลงานวิชาการทาง
การศึกษา การส่งเสริม ก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา   
เพื่อการพัฒนา  
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 1065502 การบริหารองค์การและทรัพยากร 
ทางการศึกษา 
Educational Resources and Organization 
Administration 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จดุมุ่งหมาย นโยบายและพันธกิจการ
บริหารองค์การทางการศึกษา    การจัดระบบงานและ
ภารกิจตามโครงสร้างองค์การทางการศึกษาและการ
พัฒนา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยสีื่อสารสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การ  การปรบัเปลี่ยนระบบและ
รูปแบบบริหาร       ตามจดุมุ่งหมาย ศักยภาพและบริบท  
การบริหารจัดการการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา        
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารวิชาการ 
พัฒนาหลักสตูร และหลักสูตรสถานศึกษา       การ
จัดการเรียนรู้และการสอนเสริม การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้รู้จักการ
จัดการและคดิเป็น บริหารจดัการให้เกิด     การพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจดัการให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความสามัคคีในหมูค่ณะ   การประเมิน 
และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้  
การบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุและอาคารสถานท่ี 
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1025104 บริบทและแนวโนม้ทางการศึกษา 
Context and Trends in Education 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาการศึกษา กระบวนทัศน์ใหม่ และบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีสิง่แวดล้อม ทั้งระดบัสากล 
ระดบัประเทศ และระดบัท้องถิน่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจดั
การศึกษา การน าเสนอแนวคิด กระบวนทัศน์การจัด
การศึกษา ส าหรับสังคมไทยในอนาคต บนพื้นฐานการ
ผสมผสานภูมิปญัญาไทยกับภูมปิญัญาสากล 
 
1046904 สัมมนาการวิจัยเพื่อพฒันาการบริหารการศึกษา 
Seminar on Research for Educational Administration 
Development 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยัด้านการบริหารการศึกษา 
เพื่อน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
ศึกษาและสบืคน้เทคนิควจิัยใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธผิลใน
การน าผลการวิจัยทางการบริหารการศึกษาไปใช้ อันจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
 
1046901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration 
3 (1-4-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักและกระบวนการสมัมนา การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเหน็ การท างานเป็นกลุ่ม ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจบุันและปัญหาของการบริหารการศึกษา การจัดการ
ศึกษาบนพืน้ฐานของภูมิปญัญาไทยและภูมิปัญญาสากล
ศึกษาดงูาน สร้างแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษา 

1065907 การสมัมนาทางการบรหิารการศึกษา 1 
Seminar in Educational Administration I 
1 (0-2-1) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักและกระบวนการสมัมนา การวิเคราะห์สภาพปจัจุบนั
และปญัหาของการบริหารและการจัดการศึกษาในบริบท
ของความเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาในดา้น
ต่างๆ การสรา้งแนวทางการแก้ปญัหา แนวทางการปฏิบัติ
และพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษา 
 
1065908 การสมัมนาทางการบรหิารการศึกษา 2 
Seminar in Educational Administration II 
1 (0-2-1) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์ และสังเคราะหผ์ลการวิจยัการบริหาร
การศึกษา การน าผลการวิจัยการบริหารการศึกษา 
ไปประยุกต์ใช ้การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
แนวทางการปฏบิัติและพัฒนาการบริหารและการจดั
การศึกษา 
 
1065909 การสมัมนาทางการบรหิารการศึกษา 3 
Seminar in Educational Administration III 
1 (0-2-1) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การน าเสนอสภาพปญัหา อุปสรรค และผลของการ
ด าเนนิงานตามแนวทางการแก้ปญัหา แนวทางการปฏิบัติ
และพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษา การน าเสนอ
ผลการวิจัยการบริหารการศึกษา 
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1066301 การบริหารระบบคณุภาพการศึกษา 
Administration of Educational Quality System (เดิม 
เป็นวิชาบังคับ) 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ จดุมุ่งหมายของระบบคณุภาพการศึกษา สภาพ
ปัจจุบันและปญัหาของคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและ
ควบคุมมาตรฐานคณุภาพการศึกษา บทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อระบบ
คุณภาพการศึกษาในแตล่ะระดับการศึกษา 

1066203 การบริหารจัดการระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 
Management of Educational Quality Assurance 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การบริหารจัดการคณุภาพ กระบวนการจัดการคุณภาพ 
แนวคิดในการบริหารจดัการคณุภาพการศึกษา ระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการ
ประกันคณุภาพระบบต่างๆ การพฒันาคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

1066304 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
Educational Resources Administration 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา เกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณ วัสดุครภุัณฑ์ 
อาคารสถานท่ีและเวลา การประยกุต์แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์การศึกษา มาใช้ในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา และ
การระดมทรัพยากรในการจดัการศึกษา 
 

1066402 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
Educational Resources Management 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จดุมุ่งหมาย นโยบายและพันธกิจการ
บริหารองค์การทางการศึกษา การจัดระบบงานและภารกิจ
ตามโครงสรา้งองค์การทางการศึกษาและการพัฒนา การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในองค์การ การ
ปรับเปลีย่นระบบและรูปแบบบรหิารตามจุดมุ่งหมาย 
ศักยภาพและบริบท  การบริหารจดัการทรัพยากรทางการ
ศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และความสมัพันธ์
ระหว่างองค์การทางการศึกษากับท้องถิ่นและสังคม 
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1066306 การพัฒนาองค์การ 
Organizational Development 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ทฤษฎีองค์การ การบรหิารงานเชิงระบบ เทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะหร์ะบบงาน การ
วิเคราะห์องค์การ การพัฒนาองคก์ารและการจดัองค์การ
สมัยใหม่ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาองค์การเพื่อ
การเปลีย่นแปลง แนวโน้มและปญัหาการปฏิบัติการพัฒนา
องค์การในประเทศไทย 

 

1066502 การพัฒนาองค์การ 
Organizational Development 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การพัฒนา
องค์การ การบริหารงานเชิงระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน 
การวินิจฉัยองค์การ การจัดองค์การสมยัใหม่ รูปแบบของ
การพัฒนาองค์การ เทคนิคและกระบวนการพัฒนาองค์การ 
การประเมินผลการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การทาง
การศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างสังคม
ฐานความรู้ และแนวโน้มการปฏิบตัิพัฒนาองค์การทาง
การศึกษา 
 

1066307 การพัฒนาทีมงาน 
Team Development 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และความส าคญัของทีมงาน 
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน การ
พัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารตลอดจน
บทบาทของสมาชิกในทีมงานท่ีท าให้เกิดคุณภาพในการ
บริหาร 
 

1066403 การพัฒนาทีมงาน 
Team Development 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการท างานเป็นทีม ธรรมชาติและ
จิตวิทยาของทีมงาน รูปแบบของทีมงาน โครงสรา้งของ
ทีมงานท่ีมีคุณภาพ กระบวนการสร้างทีมงาน คุณลักษณะ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความตระหนกัและบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชกิในทีมงาน เทคนิคการบริหารและการพัฒนาทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์กรณีศกึษาการท างานเป็นทีมใน
การบริหารการศึกษา 
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1066504 การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 
3 (2-2-3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด วิธีการพัฒนาภารกิจการบริหาร 
โดยอาศัยเบนซ์มาร์ค( Benchmark ) ทั้งระดับสากลและ
ระดับประเทศ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารสถานศึกษา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดตามศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา 

 

1066503 การบริหารสถานศึกษา 
เพื่อความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย นโยบายและพันธกิจการ
บริหารสถานศึกษา โครงสร้างและการจัดองค์กรทางการ
ศึกษา การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยตัวแบบ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดระบบงาน
และ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบ
บริ หารตามจุดมุ่ งหมาย  ศั กยภาพและบริ บทของ
สถานศึกษา 
 

 1066302 การนิเทศการศึกษา 
Educational Supervision 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการนเิทศ รูปแบบ 
กระบวนการ เทคนิค และกิจกรรม การนิเทศการศึกษา 
การวางแผนงาน โครงการ และการประเมินงานนิเทศ
การศึกษา การนิเทศการเรียนการอสนและการนิเทศภายใน
สถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
วิเคราะหป์ัญหา แนวทางแกปัญหา ฝึกปฏิบัติการ พัฒนา
เครื่องมือ และทักษะการนิเทศการศึกษา การใช้การนิเทศ   
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 1066404 รูปแบบการจัดการศึกษา 
Educational Model 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจดัการศึกษา
ในรูปแบบ การศึกษานอกรูปแบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
บ้านเรียน การศึกษาทางไกล การศึกษาทางเลือก และ
แนวโน้มรูปแบบการจัดการศึกษาตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต การปฏริูปในด้านต่างๆทางการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภูมิปญัญาท้องถิ่นที่
ส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบตา่งๆ 
 

 1066405 การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
Conflict Management 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ลักษณะ ประเภท ปัจจัยแวดล้อมมูลเหตุ และธรรมชาติ
ความขัดแย้งทางการศึกษา แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความขดัแย้ง และการวิเคราะหส์ภาพความ
ขัดแย้งในองค์การ เทคนิควิธีและกระบวนการบริหารความ
ขัดแย้ง การไกล่เกลีย่ การเจรจาตอ่รอง บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารต่อปัญหาความขดัแย้ง การประยุกต์ใช้กรณคีวาม
ขัดแย้งในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและบุคลากร 
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 1066202 การวางแผนและการประเมินโครงการ 
ทางการศึกษา 
Planning and Project Evaluation in Education 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักและทฤษฎีการวางแผน การวเิคราะห์และวางแผน
โครงการทางการศึกษา การจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
การจัดสรรทรัพยากร และการปฏบิัติงานตามแผน การ
ควบคุมและติดตามงาน แนวคิด หลักการและรูปแบบการ
ประเมินโครงการ การท าเอกสารของโครงการ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารโครงการ การน าผลการ
ประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

 1066406 การบริหารการศึกษาดว้ยหลักธรรม 
ทางศาสนา 
Educational Administration Based on Religious 
Principles 
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักธรรมทางศาสนาท่ีส าคญัส าหรับการบริหาร หลักธรรม
ของผู้บริหาร หลักธรรมแห่งความส าเรจ็ของการปฏิบัติงาน 
หลักคติพจน์ คติธรรมประจ าสถานศึกษาจากปรัชญาสู่การ
ปฏิบัติ การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การประยุกต์หลักวิถีธรรมทางศาสนามาเป็น
กระบวนการท างาน และก าหนดเป็นรูปแบบในการบรหิาร
และการจัดการศึกษา 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 133 

 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 1066504 การศึกษาของท้องถิ่น 
Education of Locality  
3 (3-0-9) 
ค าอธิบายรายวิชา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
และการสืบสานการศึกษา  ที่ส าคัญของท้องถิ่น สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ องค์
ความรู ความสัมพันธ์ชุมชน และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของท้องถิ่นแนวทางการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น และ
การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางการศึกษาของท้องถิ่นใน
บริบทท้องถิ่นปัจจุบัน 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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-ไม่ปรากฏในหลักสูตรเดมิ 1065801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
Practice in Educational Administrators 
3 (135) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ทางการศึกษา 
ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา  
การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้  การวางแผน  
การด าเนินงานตามแผน การประเมินผล การประกัน
คุ ณ ภ า พ  ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ กิ จ
กรรมการบริหารและการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจของ
องค์กรที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
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วิทยานิพนธ์ 
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1066902 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
12 (540) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิจัยทีมุ่่งเน้นการแสวงหานวัตกรรมทางการ
บริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาใน
ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางการบริหาร หรือ
การแก้ไขปัญหาพัฒนาองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดย
ด าเนินการวิจยัภายใต้การแนะน าและควบคมุดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1066902 วิทยานิพนธ์ 1  
Thesis I 
3 (135) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 
 
1066903 วิทยานิพนธ์ 2  
Thesis II 
3 (135) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็น
วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด และการจัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์ 
 
1066904 วิทยานิพนธ์ 3  
Thesis  III 
6 (270) 
ค าอธิบายรายวิชา 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ ์ 
การสอบวิทยานิพนธ ์
 

1066903 การค้นคว้าอิสระ 
Independent  Study 
6 (270) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิจัยทีมุ่่งเน้นการแสวงหานวัตกรรมทางการ
บริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาใน
ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางการบริหาร หรือ
การแก้ไขปัญหาพัฒนาองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดย
ด าเนินการวิจยัภายใต้การแนะน าและควบคมุดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

  ไม่เปิดแผนการเรียน 
ส าหรับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางการสังเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา
เพื่อก าหนดรายวิชาบังคับและค าอธิบายรายวิชา 
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ตาราง การสังเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุ
สภา เพ่ือก าหนดรายวิชาบังคับและค าอธิบายรายวิชา ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
มาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2556 สรุปมาตรฐานความรู้เพ่ือก าหนด

รายวิชาบงัคับและค าอธบิายรายวิชา ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษา 
14. การพัฒนาวชิาชีพ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) จิตวิญญาณอดุมการณ์ของผู้บริหาร 
(2) การจดัการความรู้เกีย่วกบัการ
บริหารสถานศึกษา 
(3) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(4) การวิจยัเพื่อพฒันาวิชาชีพ 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) มีอุดมการณข์องผูบ้รหิารและแนว
ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(2) สามารถศึกษาวิจยัเพือ่พัฒนา
วิชาชีพ 

21. การพัฒนาวชิาชีพ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) จิตวิญญาณอดุมการณ์ของผู้บริหาร 
(2) การจดัการความรู้เกีย่วกบัการ
บริหารการศกึษา 
(3) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(4) การวิจยัเพื่อพฒันาวิชาชีพ 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) มีอุดมการณข์องผูบ้รหิารและแนว
ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหาร 
มืออาชีพ 
(2) สามารถศึกษาวิจยั 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

1065101 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
บริหารการศกึษา 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
วิวัฒนาการทางการบรหิาร ปรัชญา 
แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ภาระหนา้ที่
การบรหิาร  กระบวนการบรหิาร
การศึกษา [สร.16(1) ; [สร.23(1)] และ
รูปแบบการบรหิารทางการศกึษา  หลัก
คุณธรรม จติส านึกสาธารณะ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผูบ้รหิารการศึกษา 
[สร.16(7) ; [สร.23(4)] การประยกุต์ใช้
ทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการ
ทางการบรหิารสูก่ารปฏิบัติ และบรหิาร
การศึกษาสูก่ารเปลีย่นแปลงในด้าน
ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกับบริบทของสังคม 
[สม.16(2) ; [สม.23(2)] 
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15. ความเปน็ผู้น าทางวิชาการ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ผู้น าการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผู้น า
ภาวะผู้น า 
(2) การระดมทรัพยากร 
เพื่อการศกึษา 
(3) การนเิทศเพื่อพัฒนาครูให้จดัการ
การเรียนรู้ของผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตเตม็ตาม
ศักยภาพ 
(4) การบริหารความเสี่ยงและความ
ขัดแย้ง 
(5) ปฏิสมัพันธ์และการพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน 
(6) ความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและท้องถิ่น 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถระดมทรพัยากร 
เพื่อการศกึษา 
(2) สามารถบริหารการศกึษา 
และสรา้งความสมัพันธ์กับชุมชนและ
ท้องถิ่นได ้

22. ความเปน็ผู้น าทางวิชาการ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้น า
ภาวะผู้น า 
 
(2) การระดมทรัพยากร 
เพื่อการศกึษา 
(3) การบริหารงานระบบเครือขา่ย 
 
 
(4) การบริหารความเสี่ยง 
และความขัดแย้ง 
(5) ปฏิสมัพันธ์และการพัฒนา 
เพื่อนรว่มงาน 
(6) การนเิทศการศึกษา 
 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถบริหารงาน 
ระบบเครือข่าย 
(2) สามารถบริหารการศกึษา 
และก ากบัตดิตามส่งเสรมิ 
และประเมินสถานศึกษา 
 

1065102 
ความเปน็นักบริหารมืออาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวชิา 

พันธกิจนักบรหิาร กฎหมาย 
ระเบยีบข้อบังคบั คณุธรรมจรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา [สร.20(2)(3)] หลักธรรมาภิ
บาล และความซื่อสัตย์สจุรติ การ
ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีจิตส านกึสาธารณะ และเสยีสละ 
ให้สังคม (สร.20(1): สม.20(1)(2) ; 
สม.26(1)(2)] คุณลกัษณะ จติวิญญาณ  
อุดมการณ ์การสรา้งความศรัทธา  
การพัฒนาสมรรถนะความเปน็ผูบ้รหิาร
มืออาชีพ  การจดัการความรูเ้กีย่วกบั
การบรหิาร การจดัการศกึษา และการ
บริหารสถานศึกษา   
[(สร.14(1)(2)(3): สม.14(1);  
(สร.21(1)(2)(3): สม.21(1)]  
ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง  ความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์การทางการศึกษากับ
ท้องถิ่นและสังคม [สร.15 (6)]   
การบรหิารหลักสตูรและการจดั 
การเรียนรู้ ใหส้ามารถจดัการเรยีน 
การสอนในแนวทางใหมไ่ด้ [สม.17(1)]  
การศึกษาวิจัยทีส่รา้งความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพการบรหิารการศึกษา 
[(สร.14(4): สม.14(2); (สร.21(4): สม.
21(2)]  
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16. การบริหารสถานศกึษา 
(ก) สาระความรู้ 
(1) ทฤษฎีหลักการกระบวนการและ
หน้าที่ในการบริหาร 
(2) การบริหารงานวิชาการเพื่อคณุภาพ
และความเปน็เลิศ 
(3) การบริหารแหล่งเรยีนรู้และ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อสง่เสรมิการจดัการ
เรยีนรู ้
(4) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร 
และการเรียนรู ้
(5) การบริหารงานบุคคล 
(6) การบริหารงานธรุการการเงินพสัดุ
และอาคารสถานที ่
(7) กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการศกึษา
และผูบ้รหิารสถานศึกษา 
(8) การวางแผนเพิม่ประสิทธภิาพและ
ประสทิธิผลการบริหารสถานศกึษา 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถก าหนดนโยบายแผนกลยทุธ์
และน าไปสู่การปฏิบัติใหส้อดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
(2) เลือกใช้ทฤษฎหีลักการและ
กระบวนการบรหิารใหส้อดคล้องกับ
บริบทมหภาคและภูมิสังคม 
(3) สามารถบริหารงานวิชาการบรหิาร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู ้

23. การบริหารการศึกษา 
(ก) สาระความรู้ 
(1) ทฤษฎีหลักการกระบวนการ 
และหนา้ที่ในการบรหิาร 
(2) การบริหารองค์การส านักงานและ
องค์คณะบุคคล 
(3) การบริหารงานบุคคล 
(4) กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการศกึษา
และผูบ้รหิารการศึกษา 
(5) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร 
และการเรียนรู ้
(6) การวางแผนเพิม่ประสิทธภิาพและ
ประสทิธิผลการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) ก าหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และ
น าไปสูก่ารปฏิบัติใหส้อดคล้องกบั
บริบทของหนว่ยงานทางการศกึษา 
 
(2) เลือกใช้ทฤษฎหีลักการและ
กระบวนการบรหิารใหส้อดคล้องกับ
บริบทมหภาคและภูมิสังคม 
(3) สามารถบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบรหิารและการเรยีนรู ้
 
 

1065201 
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
การเปลีย่นแปลงของโลกและสังคม 
[สร.15(1)]  วิเคราะห์ปจัจัยและสภาวะ
การบรหิารและการจัดการศึกษา การ
ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ
บริบท 
ของสถานศกึษาและหน่วยงาน 
ทางการศกึษา [สม.16(1) ; [สร.23(1)] 
ระบบคณุธรรมและกระบวนการบริหาร
จัดการคณุภาพการศึกษา  
หลักและกระบวนการในการประกนั
คุณภาพการศึกษา การประกันคณุภาพ
ภายในและภายนอก [สร.19(1)(2) ; 
[สร.25(1)(2)] ระบบการพัฒนาคณุภาพ
และการเช่ือมโยงระบบงานในการ
ประกันคณุภาพการศกึษา การก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ
การศึกษา การจัดท ารายงานผล 
การประเมนิตนเองขององคก์รทาง
การศึกษารองรับการประเมินคณุภาพ 
การน าผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาไปใช้ 
พัฒนาการบรหิารและการจัดการศึกษา 
[สม.19(1)(2) ; [สม.25(1)(2)] 
การวางแผนเพิม่ประสทิธิภาพ  
และประสิทธผิลการบรหิารการศึกษา 
การบรหิารสถานศึกษา องค์กร 
ส านักงาน และองค์คณะบุคคล 
[สร.16(8) ; [สร.23(2)(6)] 
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17. หลักสูตรการสอนการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) พัฒนาหลักสตูรและหลักสูตร
สถานศึกษา 
(2) การจดัการเรียนการสอน 
และการสอนเสริม 
(3) การวดัและประเมนิผล 
การเรียนรู ้
 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถพัฒนาหลักสตูรและบรหิาร
การจัดการเรยีนการสอนในแนวทางใหม่
ได ้
(2) ปฏิบัติการประเมินและปรบัปรุงการ
บริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 
 
18. กิจการและกจิกรรมนกัเรียน 
(ก) สาระความรู้ 
(1) บริหารกจิกรรมเสรมิหลักสูตรและ
กิจกรรมนักเรยีนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ให้รูจ้ักการจัดการและคดิเปน็ 
(2) บริหารจดัการให้เกดิการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเ้รยีน 
(3) บริหารจดัการให้เกดิการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รยีน 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถบริหารจัดการใหเ้กดิ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนการดแูล
ช่วยเหลือผูเ้รยีน 
(2) สามารถส่งเสริมวินยัคณุธรรม
จรยิธรรมและความสามคัคีในหมูค่ณะ 
 

24. การส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
 
(ก) สาระความรู้ 
(1) การพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีน 
(2) การบริหารแหล่งเรยีนรู้และ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อสง่เสรมิการจดัการ
เรยีนรู ้
(3) การพัฒนาหลักสตูรและหลกัสตูร
สถานศึกษา 
(4) การประเมินหลกัสตูร 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถพัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิการ
จัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
(2) ติดตามประเมนิผลรายงานและน า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1065301 
การนิเทศและภาวะผู้น าทางการศกึษา 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษาและ
วิชาการ การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง[สร.15 (1); สร.22 (1) การ
พัฒนาผูร้่วมงาน การติดต่อสือ่สาร และ
การสร้างปฏสิัมพนัธ์ท่ีดี การบรหิาร
ความเสีย่งและ ความขัดแย้ง [สร.15 
(4)(5); สร.22 (4)(5)] การบริหารงาน
ระบบเครือข่าย[สร.22 (3): สม.22 (1)] 
การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้การนเิทศ การ
นิเทศการศึกษา [สร.22 (6)] การนิเทศ
เพื่อพัฒนาคร ู[สร.15 (3)] เทคนิคและ
จิตวิทยาการนิเทศ การเสรมิสรา้งพลงั
ความสามารถ และพัฒนาศกัยภาพการ
เป็นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้การถ่ายทอด
ความรู้ การพัฒนาและการน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษา การ
ส่งเสริม ก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานการบรหิารการศึกษา 
และสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
[สม.22(2)]  
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มาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2556 สรุปมาตรฐานความรู้เพ่ือก าหนด
รายวิชาบงัคับและค าอธบิายรายวิชา ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษา 

19. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักการและกระบวนการในการ
ประกันคณุภาพการศกึษา 
(2) การประกันคณุภาพภายในและ
ภายนอก 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถจดัท ารายงานผล 
การประเมนิตนเองของสถานศึกษาเพื่อ
รองรบั 
การประเมนิภายนอก 
(2) น าผลการประกันคณุภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
20. คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักธรรมาภบิาลและความซื่อสตัย์
สุจรติ 
(2) คุณธรรมและจรยิธรรม 
ของวิชาชีพผูบ้รหิารสถานศึกษา 
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ครุสุภา
ก าหนด 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) ปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ด ี
มีจิตส านกึสาธารณะและเสยีสละให้
สังคม 
(2) ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

25. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(ก) สาระความรู้ 
(1) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
(2) การก ากับตดิตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถก ากบัตดิตาม 
การประกนัคณุภาพการศึกษา 
(2) น าผลการประกันคณุภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาการศกึษา 
 
 
 
 
26. คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักธรรมาภบิาลและความซื่อสตัย์
สุจรติ 
(2) คุณธรรมและจรยิธรรมของวิชาชีพ
ผู้บรหิารการศึกษา 
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ครุสุภา
ก าหนด 
 
(ข) สมรรถนะ 
(1) ปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ด ี
มีจิตส านกึสาธารณะและเสยีสละ 
ให้สังคม 
(2) ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
 

1065502 การบริหารองค์การและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย นโยบาย
และพันธกิจการบริหารองค์การทาง
การศึกษา การจัดระบบงานและภารกิจตาม
โครงสร้างองค์การทางการศึกษาและการ
พัฒนา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สื่อสารสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
[สร.16(4) ; [สร.23(5): สม.23(3)] การ
ปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบบริหารตาม
จุดมุ่งหมาย ศักยภาพและบริบท  การ
บริหารจัดการการศึกษา และทรัพยากร
ทางการศึกษา การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา[สร.15(2): สม.15(1)(2) ; 
สร.22(2)] การบริหารวิชาการ พัฒนา
หลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรูแ้ละการสอนเสริม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ [สร.17 (1)(2)(3) : 
สม.17(1)(2) ; สร.24 (1)(2)(3)]  การบรหิาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกจิกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รูจ้ัก
การจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรยีน 
บริหารจัดการให้เกิดการดแูลช่วยเหลือ
ผู้เรียน สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
[สร.18(1)(2)(3):สม.18(1)(2)]  การประเมิน 
และปรับปรงุการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  การบริหารแหล่งเรยีนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุและอาคารสถานท่ี 
[สร.16(2)(3)(5)(6): สม16.(3); [สร.23(3)] 

หมายเหตุ  สร. ย่อมาจาก สาระความรู้  และ  สม. ย่อมาจาก สมรรถนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศคุรุสภา  

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฎ 
ข้อบังคับครุุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฏ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลา

หนึ่งแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส าหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะ
ปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
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ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได ้ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผูส้อนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
        ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 

๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็น
หลักสูตร 
การศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม 
และประเทศ 
        ๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค การศึกษา
ปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค
ปกต ิ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
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        ระบบไตรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ 

หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
        ระบบจตุรภาค 

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
        ๗. การคิดหน่วยกิต 

๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ 
ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
        ๘. โครงสร้างหลักสูตร 

๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
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        แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับ 
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

        แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

        แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘     
หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒     
หน่วยกิต 

        ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
        แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖     

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘    

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
        ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

        ๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวน
หน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่
จะเข้าศึกษา 
        ๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
        ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

        ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

        ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

        ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

        ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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        ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

        ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

        ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๓ ปริญญาโท  
        ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
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เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

        ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ 

        ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

        ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

        ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรั บใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

        ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

        ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
        ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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        กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

        ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
        ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ 
เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

        ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

        ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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        ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

        ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
        ๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

๑๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

        กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

        กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ 
คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
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๑๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

        หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 

๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
        ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน
ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
         ๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา

ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๖ ปีการศึกษา 

        การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
จ านวนหน่วยกิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

        หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา 
        ๑๔. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
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๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ 
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
        ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

        ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

        ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

        ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๑๔.๓ ปริญญาเอก 
        ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือเป็นผู้มี

สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

        ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

        ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

        ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
        ๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชา
ต่อท้าย 

๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา
ใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        ๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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        ๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
        ๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ฐ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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