ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Educational Leadership and Human
Resource Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
Doctor of Philosophy (Educational Leadership and Human Resource
Development)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (ผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
Ph.D. (Educational Leadership and Human Resource Development)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
60 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาเอก ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี ไม่เกิน 6 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษา
8.2 นักบริ หารและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 นักวิจยั
8.4 ผูน้ าและบุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง มุ่ง ผลิตผูน้ า
ทางการศึกษา ที่เชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการและกระบวนการวิจยั ชั้นสู ง ในการ
แก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยจิตสาธารณะ ที่สามารถสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่ชุมชนและ
สังคมท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ด้ านการผลิตดุษฎีบัณฑิต
หลักสู ตรนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้ความสามารถในหลักวิชาการชั้นสู ง เพื่อปฎิบตั ิหน้าที่ให้แก่สังคม
ด้วยจิตสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ
1.2.1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ยดึ มัน่ ต่อส่ วนรวม มีความรับผิดชอบ และมีจิต
มุ่งมัน่ ในการใช้ภาวะผูน้ าทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.2.1.2 มีความรู้ ความสามารถ และสัมฤทธิผล ในการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.2.1.3 สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์การ
เปลี่ยนแปลงต่อส่ วนรวม
1.2.1.4 มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
เพื่อการพัฒนาองค์การ
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1.2.1.5 มีความมัน่ ใจในตนเอง ยึดมัน่ ในหลักการอันถูกต้อง และสามารถตัดสิ นใจ
ได้อย่างชาญฉลาด
1.2.1.6 สามารถสร้างเครื อข่ายและพลังความร่ วมมือเพื่อการพัฒนางาน
1.2.1.7 มีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาผูอ้ ื่น ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆให้เป็ นไปตาม
ราชภัฏเชียงใหม่วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
การจัดสอนขึ้นอยูก่ บั พิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากสถาบัน การศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม่รับรอง
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2. มีประสบการณ์ในการทางานไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี หรื อเป็ นไปตามมติของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรในโครงการบัณฑิตศึกษาระดับดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีขอ้ พิจารณา
ดังนี้
1. พิจารณาศักยภาพจากประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์หรื อผลงาน
ที่ผา่ นมา
2. การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทัศนะด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3. พิจารณาจากเค้าโครงวิจยั ที่จะพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
4. ข้อกาหนดอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บริ หารหลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาผูน้ า
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กาหนด
2.3 ระบบการศึกษา
2.7.1 จัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปี การศึกษามี 2 ภาคเรี ยน หนึ่งภาคเรี ยนมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
2.7.2 ในกรณี ที่จดั การศึกษาแบบอื่นให้ยดึ มาตรฐานชัว่ โมงรวมไม่ต่ากว่าข้อ 1
2.7.3 จัดการศึกษาเป็ นแบบรายวิชา โดยมีสัญลักษณ์ดงั นี้
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนเวลาเรี ยนภาคทฤษฎี
ป หมายถึง จานวนเวลาเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
ศ หมายถึง ศึกษาด้วยตนเอง
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ว่าด้วย

6
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรแบบ ก 2 คือ มีการเรี ยนเนื้อหาวิชาและทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
ความเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนสาเร็ จ
หรื อเป็ นการสร้างองค์ความรู้จากการใช้ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรื อเป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งการใช้ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้น
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประกอบด้วย
3.1.2.1 หมวดวิชาสั มพันธ์
6 หน่ วยกิต
น (ท-ป-ศ)
LHR 7201 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
LHR 7202 การออกแบบวิจยั และการประยุกต์ใช้สถิติ
3(3-0-6)
เพื่อการวิจยั ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (บังคับ)
12
LHR 7101 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7102 ผูน้ าทางการศึกษากับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริ ฯ
LHR 7301 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
LHR 7302 การศึกษากับแนวโน้มของสังคมโลก
3.1.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (ให้ เลือกไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต)
LHR 7103คุณธรรมสาหรับผูน้ าทางการศึกษา

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7104 องค์การและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงองค์การ
3(3-0-6)
LHR 7105 ผูน้ าทางการศึกษากับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
LHR 7203 แนวคิดและปฏิบตั ิการภาคสนามวิจยั เชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
LHR 7204 แนวคิดและปฏิบตั ิการภาคสนามวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
LHR 7205 แนวคิดและปฏิบตั ิการภาคสนามวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
แบบมีส่วนร่ วม
LHR 7303นโยบายและการวางแผนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
LHR 7304 การศึกษาทางเลือกเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ
3(3-0-6)
LHR 7305 การศึกษาอิสระพื้นฐานการศึกษาและการศึกษาไทย
3(3-0-6)
LHR 7801 สัมมนาภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
ในภาวะปัจจุบนั 1
LHR 7802 สัมมนาภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
ในภาวะปัจจุบนั 2
3.1.2.4 หมวดวิทยานิพนธ์
LHR 7901 วิทยานิพนธ์ 1
LHR 7902 วิทยานิพนธ์ 2
LHR 7903 วิทยานิพนธ์ 3

36 หน่ วยกิต
12 (540)
12 (540)
12 (540)

3.

1.3 ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 3 ตัว เว้นช่องว่างแล้วตามด้วยตัวเลข 4
มีความหมายดังนี้
LHR หมายถึง Educational Leadership and Human Resource Development
ตัวเลขลาดับที่
1 บ่งบอกถึง รายวิชาในระดับปริ ญญาเอก แทนด้วยเลข 7
ตัวเลขลาดับที่ 2 บ่งบอกถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กลุ่มภาวะผูน้ า แทนด้วยเลข
1

ตัว
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2) กลุ่มวิจยั
แทนด้วยเลข 2
3) กลุ่มการศึกษา แทนด้วยเลข
3
4) กลุ่มสัมมนา แทนด้วยเลข
8
5) กลุ่มวิทยานิพนธ์ แทนด้วยเลข
9
ตัวเลขลาดับที่
3และ4 บ่งบอกถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี การศึกษา 2554)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สัมพันธ์
LHR 7201 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับผูน้ าการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เฉพาะด้าน (บังคับ) LHR 7101 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง
เฉพาะด้าน (บังคับ) LHR 7102 ผูน้ าทางการศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ ฯ
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี การศึกษา 2554)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
เฉพาะด้าน (บังคับ)

LHR 7301

เฉพาะด้าน(บังคับ)
สัมพันธ์

LHR 7302
LHR 7202

ชื่อวิชา

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การศึกษากับแนวโน้มของสังคมโลก
การออกแบบวิจยั และการประยุกต์ใช้สถิติ
เพื่อการวิจยั ทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
รวม

น (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

น (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

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

9
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี การศึกษา 2555)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เฉพาะด้าน(เลือก)
LHR 7103 คุณธรรมสาหรับผูน้ า ทางการศึกษาและการ
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เฉพาะด้าน(เลือก)
LHR 7801 สัมมนาภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภาวะปั จจุบนั 1
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี การศึกษา 2555)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สอบ Qualifying Examination
วิทยานิพนธ์
LHR 7901 วิทยานิพนธ์ 1
เฉพาะด้าน (เลือก)
LHR 7203 แนวคิดและปฏิบตั ิการสนามวิจยั เชิงคุณภาพ
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี การศึกษา 2556)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
LHR 7902 วิทยานิพนธ์ 2
เฉพาะด้าน (เลือก)
LHR 7205 แนวคิดและปฏิบตั ิการสนามวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี การศึกษา 2556)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
LHR 7903 วิทยานิพนธ์ 3
รวม

น (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
6

น (ท-ป-ศ)
12 (540)
ไม่นบั หน่วยกิต
12

น (ท-ป-ศ)
12 (540)
ไม่นบั หน่วยกิต
12

น (ท-ป-ศ)
12 (540)
12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
3.5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
3.5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
3.5.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
3.5.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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กระบวนการประเมินผล
1 การวัดผลประเมินผลและการสาเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่วา่ ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2 การสาเร็ จการศึกษา
2.1ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน ) และต้องไม่มี
รายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน (เกรด) ต่ากว่า B
2.2 สอบผ่านภาษาอังกฤษ
2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2.4 ทาวิทยานิพนธ์
2.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
2.6 วิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง( Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีเวลาศึกษาในหลักสู ตรไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
2. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบตามแผนการศึกษาที่กาหนด
3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน ) และต้องไม่มี
รายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน (เกรด) ต่ากว่า B
4. สอบผ่านภาษาอังกฤษ
5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
6. สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่งตั้ง และส่ ง
รายงานดุษฎีนิพนธ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. วิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ

12
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง ( Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
8. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ภาคผนวก

14

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
LHR 7101
ภาวะผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
ในยุคแห่ งการเปลีย่ นแปลง
Educational Leadership and Human Resource Development
in the Decade of Changes
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่เชิงระบบเปิ ด เช่น Chaos Theory, Complexity
Theory เป็ นต้น เพื่อใช้อธิ บายปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริ บทของโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ตลอดจนผลกระทบที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ขึ้นต่อการบริ หารจัดการ
องค์การทัว่ ไป (Non-educational Setting) ศึกษา วิเคราะห์งานวิจยั ด้านภาวะผูน้ าและทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าสมัยใหม่ (Neo-leadership Theories) โดยเฉพาะเน้นทฤษฎีที่มุ่งการพัฒนาทั้งในแง่แนวคิดเชิง
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กบั องค์กรทางการศึกษา การสร้างกลยุทธ์ การนาและการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงลงสู่ องค์กรทางการศึกษา การทดลองปฏิบตั ิการออกแบบภาวะผูน้ า
(Leadership
Model Design) ที่เหมาะสม และการทดลองปฏิบตั ิการบริ หารโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7102

ผู้นาทางการศึกษากับยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามแนวพระราชดาริฯ 3(3-0-6)
Educational Leadership and King Bhumiphol’s Concept for
Development Strategies
ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจความหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางการศึกษาจากกรอบความคิดทั้งหลายที่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ทฤษฎีและการบริ หารจัดการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเฉพาะทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ผนู ้ าทางการศึกษาได้ศึกษากระบวนการวิจยั และพัฒนา
(Research and
Development) ของทฤษฎีและโครงการต่าง ๆ ในพระราชดาริ เพื่อการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและ
วิธีการพัฒนาลงสู่ กระบวนการทางการศึกษาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศแบบไทย แล้วสร้างกรอบความคิดของตนเองที่ชดั เจน
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเพื่ออธิบาย ทานายหรื อควบคุมปรากฏการณ์การพัฒนาและสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยทฤษฎีระบบและทฤษฎีอื่น ๆ
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คุณธรรมสาหรับผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics for Educational and Human Resource Development Leaders
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา เหตุการณ์
และคุณลักษณะของผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้
ในระบบคุณธรรมและจริ ยธรรมที่นาไปสู่ การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ศึกษาเพื่อรู ้จกั ประเมินคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งตน และสามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรม
และจริ ยธรรมตามผลของการสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ศึกษาหาแนวทางในการประยุกต์องค์
ความรู้เชิงคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ เช่น การจัดการทรัพยากร การควบคุม การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ
เป็ นต้น และค้นหาแนวทางในการพัฒนาและเผยแพร่ คุณธรรม และจริ ยธรรมแก่ผรู ้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับงานการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7104

องค์ การและภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงองค์ การ
3(3-0-6)
Organizations and Leadership for Organizational Changes
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีองค์ก ารและการ เปลี่ยนแปลงของ องค์ก ารตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สภาพปัญหาการจัดองค์ก ารและการพัฒนาองค์ก ารในสถานศึกษาไทย
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ พัฒนาองค์ก ารอย่างมีแผน ภาวะผูน้ าและการใช้ภาวะผูน้ าในการ พัฒนา
องค์ก าร ทดลองปฏิบตั ิการ พัฒนา โครงการเปลี่ยนแปลงองค์ก ารอย่างมีแผน ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการ จัดประชุมสัมมนาหรื อกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิการ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากบทเรี ยนที่ได้รับจากการทดลองปฏิบตั ิการ
LHR 7105

ผู้นาทางการศึกษากับการพัฒนาองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Educational Leadership and Learning Organizational Development
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษา
วิวฒั นาการ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี วงจรชีวติ สรรพวิธี ตลอดจนกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ที่เป็ นสากลและที่เป็ นภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างเป็ นหลักการและกระบวนการที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรและสถาบันการศึกษาไทย
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับผู้นาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Research Methodology for Educational Leadership
and Human Resource Development
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการดาเนินการวิจยั ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ และการ
วิจยั แบบผสมผสาน หลักการเลือกปั ญหาเชิงวิจยั การกาหนดคาถามวิจยั การพัฒนากรอบความคิด
ในการวิจยั การเลือกวิธีการวิจยั และการออกแบบวิจยั ที่เหมาะสม การสร้างเครื่ องมือ เทคนิควิธีใน
การรวบรวม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การนาเสนอเค้าโครงวิจยั ขนาดเล็กทางการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า สัมมนาผลการฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางดาเนินการวิจยั ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และการนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงการวิจยั ขนาดเล็กไปสู่ การทาวิทยานิพนธ์
LHR 7202

การออกแบบวิจัยและการประยุกต์ ใช้ สถิติเพือ่ การวิจัย
3(3-0-6)
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Research Design and Application of Statistics for Research
in Educational and Human Resource Development
ศึกษา วิธีการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั รู ปแบบและการออกแบบการวิจยั การ
กาหนดตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักในการกาหนดค่าให้กบั ตัวแปร การตั้งและ
การทดสอบสมมติฐานสถิติเพื่อการวิจยั สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน สถิติแบบพาราเมตริ ก และ
นอนพาราเมตริ ก ที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุ ปและตีความผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
LHR 7203

แนวคิดและปฏิบัติการภาคสนามการวิจัยเชิ งคุณภาพ
3(3-0-6)
Concepts and Fieldwork in Quality Research
ศึกษาแนวคิด และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ การสร้างเครื่ องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ออกแบบ วางแผน และทดลองปฏิบตั ิการวิจยั เชิงคุณภาพ
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LHR 7204

แนวคิดและปฏิบัติการภาคสนามการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Concepts and Fieldwork in Comparative Studies or Expost-Facto Research
ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ การกาหนดปั ญหาเชิงวิจยั การกาหนด
คาถามวิจยั การออกแบบและวางแผนการวิจยั การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และทดลองปฏิบตั ิการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
LHR 7205

แนวคิดและปฏิบัติการภาคสนามการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม 3(3-0-6)
Concepts and Fieldwork in Participatory Action Research
ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การกาหนดปั ญหาเชิงวิจยั
การกาหนดคาถามวิจยั การออกแบบและวางแผนการวิจยั การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั การ
สร้างเครื่ องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล วางแผนและทดลองปฏิบตั ิการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
LHR 7301

แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพือ่ การศึกษา
3(3-0-6)
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Trends of Information Technology and Innovation for Educational
and Human Resource Development
ศึกษาพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมร่ วมสมัย (Contemporary
Technology) เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (Emerging Technology) ระบบสานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation) เครื อข่ายและเทคโนโลยีการสื่ อสาร การบริ หารจัดการทรัพยากรการเรี ยนรู ้
การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ การประเมินระบบ ตลอดจนศึกษา
แนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7302

การศึกษากับแนวโน้ มของสั งคมโลก
3(3-0-6)
Education and Trends in World Society
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และแนวโน้มทางการศึกษา ศึกษาและ
วิพากษ์ผลกระทบของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่อการจัดและ
การศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ระบบการศึกษาไทย และการศึกษาโลก สังเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางในการจัดระบบการศึกษาและการ พัฒนาให้สัมพันธ์กบั การพัฒนาประเทศ ที่สอด
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รับกับการศึกษาโลก ตลอดจนพัฒนายุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ จัดการศึกษาและสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น
LHR 7303

นโยบายและการวางแผนทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Educational Policy Formation and Planning
for Human Resource Development
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนานโยบายและการวางแผน
การศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาของไทย ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการ วางแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ การจัดทางบประมาณ และการประเมินผลนโยบายและแผนศึกษา
สังเคราะห์และนาเสนอ ตลอดจนวิพากษ์ผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับนโยบายและการ
วางแผน การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7304

การศึกษาทางเลือกเพือ่ การศึกษาตลอดชีวติ
3(3-0-6)
Alternative Education for Life-long Education
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางเลือกของนักการศึกษาและปราชญ์
ชาวบ้านไทยที่มีผลงานระดับประเทศ แล้วสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองตลอดชีวติ
LHR 7305

การศึกษาอิสระพืน้ ฐานการศึกษาและการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Individual Study on Educational foundation and Thai Education
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และองค์ความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาและ
การศึกษาไทยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิ โดยนักศึกษาจะต้องจัดทา
โครงการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้ความเห็นชอบ และรายงานการศึกษา
ค้นคว้าตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และเผยแพร่ ผลการศึกษาใน
การประชุมทางวิชาการ หรื อสิ่ งตีพิมพ์
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LHR 7801

สั มมนาภาวะผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ในภาวะปัจจุบัน 1
Seminar on Current Issues of Educational Leadership
and Human Resource Development I
นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็ปันญหา หรื องานวิจยั ที่เป็ นปัจจุบนั ด้าน
ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาวะปัจจุบนั
LHR 7802

สั มมนาภาวะผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ในภาวะปัจจุบัน 2
Seminar on Current Issues of Educational Leadership
and Human Resource Development II
นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็ปันญหา หรื องานวิจยั ที่เป็ นปัจจุบนั ด้าน
ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาวะปัจจุบนั เพิ่มเติมตามสถานการณ์
และความจาเป็ นเร่ งด่วนจากสัมมนา 1
LHR 7901

วิทยานิพนธ์ 1
12 (540)
Dissertation I
วิทยานิพนธ์ 1 กาหนดให้นกั ศึกษาพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาผูน้ าทาง
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การให้ คาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขกาหนดให้นกั ศึกษา
ต้องพัฒนากรอบแนวคิดในการทาวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อ
วิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อได้ผลการเรี ยน S
อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้นกั ศึกษามาประชุมเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าเป็ นจานวน 2 ครั้ง
LHR 7902

วิทยานิพนธ์ 2
12 (540)
Dissertation II
วิทยานิพนธ์ 2 กาหนดให้นกั ศึกษาที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในวิทยานิพนธ์ 1 และกาหนดให้นกั ศึกษาพัฒนาเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อได้ผลการเรี ยน S รวมทั้งผ่านการสอบ
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เค้าโครงวิทยานิพนธ์ อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้
นักศึกษามาประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็ นจานวน 2 ครั้ง
LHR 7903

วิทยานิพนธ์ 3
12 (540)
Dissertation III
วิทยานิพนธ์
3 กาหนดให้นกั ศึกษาที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในวิทยานิพนธ์ 2 และกาหนดให้นกั ศึกษาดาเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และทา
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อสอบวิทยานิพนธ์ (Oral Defence) อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทาง
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้นกั ศึกษามาประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
เป็ นจานวน 2 ครั้ง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
----------------------------------------------------------------------เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทย
ฐานะ และเพื่อให้การบริ หารงานด้านวิชาการดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้คุณภาพ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อ
วันที่27 เมษายน พ.ศ. 2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะหรื อวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี ” หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ” หมายความว่า สานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการประจาคณะหรื อวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจา
คณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาหลักสู ตร ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาในแต่ละ
หลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เพื่อทาหน้าที่ในการบริ หาร
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผลหลักสู ตร และหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
“อาจารย์ประจา ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
“นักศึกษา ” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่จดั ให้เรี ยนในเวลาราชการหรื อหากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัด
ให้เรี ยนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้
“นักศึกษาภาคพิเศษ ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จดั ให้เรี ยนในวันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการ หากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรี ยนในเวลาราชการด้วยก็ได้
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกคาสั่งและประกาศเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ให้อธิ การบดี
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
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หมวด 1
หลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ข้ อ 6 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้นและควรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
อนึ่ง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ
40 ของหลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
6.2 หลักสู ตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู ้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้ อ 7 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
สาหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาโดย
ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
การกาหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิ ดและวันปิ ดของแต่ละภาคการศึกษาให้จดั ทา
เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแต่ละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แล้วแต่กรณี
กรณี ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสู ตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรื อวิทยาลัย ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการ
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เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้ชดั เจน หรื อกรณี มหาวิทยาลัยจะกาหนด
วิธีการให้การศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรื อทั้งระบบในชั้นเรี ยนและนอกชั้น
เรี ยนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แต่ตอ้ งสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสู ตร ให้นา เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 8 การคิดหน่ วยกิต
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กปฏิบตั ิหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิตระบบทวิภาค
8.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ 9 โครงสร้ างหลักสู ตร
9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ให้มีจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
9.2 ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ดงั นี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 36
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
โดยไม่นบั หน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
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แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทา
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
9.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ก่อให้เกิดความรู ้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ย
กว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ย
กว่า 72 หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ
แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ 10 การรับและเทียบโอนหน่ วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรื อวิทยานิพนธ์จาก
หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษาที่มีความรู ้
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อ 11 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1
หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่
เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
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11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง
11.1.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ า รงตา แหน่งทางวิชาการไม่ต่า กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
11.1.2 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.2 ปริญญาโท
11.2.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
11.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์
ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาในกรณี ที่มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูท้ รงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วมอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็ น
บุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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ร่ วมอาจเป็ นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับ
กระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่า กว่าตา แหน่งระดับ 9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
11.2.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษา
การค้นคว้าอิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระร่ วม
โดยคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึ กษาค้นคว้าอิสระต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่า
กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน และการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.2.4 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.2.5 อาจารย์ผสู้ อบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอน และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.2.6 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.3 ปริญญาเอก
11.3.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรตามวรรคหนึ่งเป็ นคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรนั้นก็ได้
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11.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
11.3.3 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
11.3.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ในกรณี ไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ผสู้ อน ที่ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน มหาวิทยาลัยอาจจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็ นกรณี ๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
กรณี ไม่สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่ อง
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1) กรณี ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ประจาผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี หรื อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกา
หนดให้อาจารย์ประจา
ผูน้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจา
หลักสู ตรที่เป็ นหลักสู ตรพหุวทิ ยาการ
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(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสู ตร โดยต้องเป็ นหลักสู ตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ได้
ประจาอยูแ่ ล้ว
2) กรณี ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งแล้ว
มหาวิทยาลัยอาจ
กาหนดให้อาจารย์ประจาผูน้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรในระดับปริ ญญาเอกหรื อปริ ญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสู ตร
ข้ อ 12 ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
12.1 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
12.2 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริ ญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
กรณี เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วน
จานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3 คนทั้งนี้ ให้
นับรวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระจะสิ้ นสุ ดต่อเมื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้เสร็ จสิ้ นอย่าง
สมบูรณ์และส่ งผลการประเมินวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี
12.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และ/หรื ออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
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หมวด 2
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 13 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
13.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
13.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา
โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
13.3 ระดับปริญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา
โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 คะแนนหรื อเทียบเท่า
หรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่จะศึกษา
ต่อไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และมีพ้นื ฐานความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
13.4 ระดับปริญญาเอก มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละ
สาขาวิชา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ ดังนี้
13.4.1 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าโดยได้รับเกียรติ
นิยมในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่จะศึกษาต่อ และมีพ้นื ความรู ้
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรื อ
13.4.2 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีผลการเรี ยนดี หรื อ
13.4.3 ผูท้ ี่กาลังศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท มีผลการเรี ยนและหรื อการวิจยั
ตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็ นพิเศษ
13.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
13.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด
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มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุมตั ิให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรบางหลักสู ตรตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้ อ 14 การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือกหรื ออื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
14.2 ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย
จะรับรายงานตัวเป็ นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
14.3 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาในหลักสู ตรเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอื่นที่
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาและหรื อทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยเพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสู ตร
ของสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้องเป็ นไปตามข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
14.4 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาผูท้ ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์ ผทู ้ ี่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเป็ นนักศึกษาจะต้องมี
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาตามข้อ 13 และมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
14.4 ประเภทของนักศึกษา
14.4.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเพื่อรับปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสู งจากมหาวิทยาลัย
14.4.2 นักศึกษาสมทบ ได้แก่ ผูส้ มัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียน
เรี ยนและหรื อทาวิจยั โดยไม่มีสิทธิ รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสู งจากมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ 15 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
15.1 ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
กรณี ที่มีการกาหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจานวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์
สามารถกระทาได้ แต่จานวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
15.2 ระยะเวลาที่ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตรกาหนดดังนี้
15.2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
15.2.2 ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
15.2.3 ระดับปริญญาเอก ผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
กรณี มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ
การลงทะเบียนที่มี
จานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาหลักสู ตรนั้น ๆ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้ อ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.1 การกาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว และภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.3 กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ได้ชาระเงินตามข้อ 16.2 จะไม่มีสิทธิ เรี ยนในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลจาเป็ นและได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
16.4 กรณี ที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรี ยนที่
กาหนดต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรก่อนการลงทะเบียนเรี ยน
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ข้ อ 17 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มโดยไม่นบั
หน่วยกิต ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรนั้น
ๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 18 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนักศึกษา
18.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตรแต่ยงั ไม่
สาเร็ จการศึกษา ต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
18.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้เสร็ จภายใน
สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ 19 การเพิม่ และการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรื อการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ ส่ วนภาคฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 20 การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
20.1 การยกเลิกรายวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาและต้อง
ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
20.2 การยกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 21 การวัดและประเมินผลการศึกษา
21.1 ระบบการให้ คะแนนการเรียนรายวิชา
21.1.1 การให้คะแนนด้วยระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A ดีเยีย่ ม
(Excellent)
4.0
B+ ดีมาก
(Very Good) 3
.5
B
ดี (Good) 3
.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+ อ่อน
(Poor)
1.5
D อ่อนมาก
(Very Poor) 1
.0
F
ตก (Fail) 0
.0
การประเมินผลรายวิชาทีเ่ รียนตามหลักสู ตรให้ ถือเกณฑ์ ดังนี้
(1) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในรายวิชา
บังคับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียนซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
(2) หลักสู ตรปริ ญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง และปริ ญญาเอกต้องได้
ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียน
ซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
21.1.2 การให้คะแนนด้วยระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
1) การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาทีเ่ รียนโดยไม่ นับหน่ วย
กิตการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทาดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระให้ กระทาดังนี้
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2.1) วิทยานิพนธ์ ทแี่ บ่ งหน่ วยกิตลงทะเบียนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับคะแนน ความหมาย
S เป็ นที่พอใจ
U ยังไม่เป็ นที่พอใจ

ผลการประเมิน
Excellent ดีเยีย่ ม
Good ดี
Pass ผ่าน
Fail ไม่ผา่ น

(Satisfactory)
(Unsatisfactory)
2.2) วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ความหมาย

2.3) สั ญลักษณ์อนื่ ๆ
ความหมาย

สั ญลักษณ์
I การวัดผลไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
IP การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด
(In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W ยกเลิกรายวิชา
(Withdrawal)
V ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา
(Visitor)
N ยังไม่ได้รับผลการประเมิน
(No report)
21.1.3 การให้สัญลักษณ์
21.1.3.1 การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) ในรายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลงานที่
ประเมินผลได้ตามลาดับขั้น
2) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยส่ งผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
21.1.3.2 การให้ F นอกเหนือจากข้อ 21.1.3.1 จะกระทาได้ในกรณี
ต่อไปนี้
1) เมื่อนักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบ
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2) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณี ที่ผสู ้ อนไม่ได้ส่งผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมตั ิ
4) นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
21.1.3.3 การให้ S และ U จะกระทาได้ในรายวิชาที่หลักสู ตรกาหนดให้
เรี ยนเพิ่มเป็ นรายวิชาเสริ มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิ่มตาม
เกณฑ์ดงั นี้
1) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็ นที่พอใจได้ระดับคะแนน S
2) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจได้ระดับคะแนน U
3) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใดนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
21.1.3.4 การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จ และ
นักศึกษาต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เป็ นระดับคะแนน ถ้าไม่ดาเนินการให้
อาจารย์ผสู ้ อนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จสิ้ น และส่ งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน I เป็ น F หรื อ Uแล้วแต่กรณี
21.1.3.5 การให้ IP จะกระทาได้ในกรณี ที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดผลและประเมินผลโดยส่ งผล
การประเมินภายในวันสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้นกาหนดให้สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP เป็ น F
หรื อ U แล้วแต่กรณี
21.1.3.6 การให้ M จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแต่ขาดสอบ และเมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะให้สอบ นักศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อเปลี่ยน M
เป็ นระดับคะแนนและผูส้ อนส่ งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้น
กาหนดให้สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เป็ น F หรื อ U แล้วแต่กรณี
21.1.3.7 การให้ W จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) นักศึกษาได้รับอนุมตั ิการยกเลิกรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดการ
ถอน และก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ย
กว่า 2 สัปดาห์
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2) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว

และได้รับอนุมตั ิให้ลาพัก

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
3) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พกั การเรี ยนในภาค
การศึกษานั้น
21.1.3.8 การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้
ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นผูร้ ่ วมฟังการบรรยายโดยไม่นบั หน่วยกิต และสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่
อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่านักศึกษาขอยกเลิก ซึ่งจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W แทน
21.1.3.9 การให้ N จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
21.2 การนับจานวนหน่ วยกิต และการคานวณค่ าระดับคะแนน
21.2.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับคะแนน
ให้นบั จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน
21.2.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดใน
หลักสู ตร ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
21.2.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรี ยน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของแต่ละวิชาเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้นโดยใช้ทศนิยม 2
ตาแหน่งไม่ปัดเศษ
21.2.4 ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้คานวณจากผลการเรี ยนของ
นักศึกษาตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนจนถึงภาคการศึกษาสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรี ยนทั้งหมดตามข้อ 21.2.1 เป็ นตัวตั้งหารด้วย
จานวนหน่วยกิตรวมที่มีค่าระดับคะแนน
21.2.5 ในภาคศึกษาที่นกั ศึกษาได้ I และหรื อ M ให้คานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และหรื อ M เท่านั้น
21.3 สั ญลักษณ์อนื่ ๆ มีดังนี้
21.3.1 S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่
แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
21.3.2 U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรื อ การค้นคว้าอิสระ
ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผา่ น
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21.3.3 V (Visitor) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั หน่วยกิต
21.3.4 W (Withdraw) ใช้สาหรับการยกเลิกก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ย
กว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกวิชาเรี ยนในกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษา หรื อถูกสัง่
ให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
21.3.5 I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษายังทางานไม่เสร็ จ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษานักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดา เนินการขอรับการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากพ้น
กาหนด สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น “F”
21.3.6 M (Missing) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “M” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดสานัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น “F”
21.4 การเรียนเพิม่
กรณี ที่นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแต่คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง3 .00
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในระดับเดียวกันเพิ่ม
โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ข้ อ 22 การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท (Oral
Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ การสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก (Oral Examination) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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หมวด 5
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
ข้ อ 23 การลา
23.1 การลาป่ วย ลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดี
23.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาได้ มีสิทธิ ได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรี ยน
และสิ ทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนและการสอบ
ข้ อ 24 การลาพักการศึกษา
24.1 นักศึกษาอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจาเป็ นแล้วแต่
กรณี โดยคณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
24.2 การลาพักการศึกษา กระทาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้าจาเป็ นต้อง
ลาพักการศึกษาต่อให้ยนื่ คาร้องใหม่
24.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาต้องชา ระค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษา
ข้ อ 25 การลาออก
การลาออกให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 6
การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้นการเรียน
ข้ อ 26 การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้นการเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสู ตรในระดับเดียวกัน จานวนหน่วยกิตที่เทียบ
โอนได้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้ อ 27 รายวิชาทีจ่ ะรับและเทียบโอนหน่ วยกิตได้
27.1 ต้องเป็ นรายวิชาที่เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
27.2 เป็ นรายวิชาที่มีในหลักสู ตรที่รับเข้าศึกษาและมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้
27.3 เป็ นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษา นับจากปี การศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้น
27.4 เป็ นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
ข้ อ 28 นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนจะต้ องมีระยะเวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่า 1
ปี การศึกษา
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หมวด 7
การพ้นสภาพนักศึกษา
ข้ อ 29 นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
29.1 ตาย
29.2 ลาออก
29.3 โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
29.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 13
29.5 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
29.6 เป็ นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตร ในข้อ 15 นับตั้งแต่วนั ขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
29.7 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
29.8 เป็ นนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.75 เมื่อเรี ยนครบ 2 ภาค
การศึกษาเป็ นต้นไป
29.9 เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทที่สอบไม่ผา่ นการสอบประมวลความรู ้ 3 ครั้ง
29.10 เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกที่สอบไม่ผา่ นการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ
อนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
29.11 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
29.12 เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม
ยกเว้นหลักสู ตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
29.13 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตรและได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 21
29.14 มีระยะเวลาที่ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 15 และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
29.15 ได้ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ในขั้นไม่ผา่ น
29.16 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
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หมวด 8
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
ข้ อ 30 เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
30.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ต้องเรี ยน
ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
30.2 ระดับปริญญาโท
30.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)
30.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน
หลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)
30.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ /หรื อปากเปล่า 22
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าดว้ ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
30.3 ระดับปริญญาเอก
30.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination)เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
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มหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
30.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่าสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้ อ 31 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
(1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30 ต้องยืน่ คาร้องขอสาเร็ จ
การศึกษาและขอรับปริ ญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมตั ิปริ ญญาในภาคการศึกษานั้น
(2) กรณี ที่นกั ศึกษายังไม่ขออนุมตั ิสาเร็ จการศึกษา และมีความประสงค์จะ
ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยืน่ คาร้องขออนุมตั ิต่อมหาวิทยาลัย
พร้อมกับการยืน่ คาร้องตามข้อ 31 (1) ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตาม
หลักสู ตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 15
(3) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30 แต่มิได้ยนื่ คาร้องขอ
สาเร็ จการศึกษาและขอรับปริ ญญาตามข้อ 31 (1) และไม่ได้ขออนุมตั ิลงทะเบียนเพิม่ เติมรายวิชา
ต่างๆ ตามข้อ 31(2) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิปริ ญญา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 23ในภาคการศึกษาถัดไป
ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
(4) การขอรับปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอรับปริ ญญา
หรื อประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้ อ 32 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
32.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
32.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย
32.3 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยหรื อกรณี ที่
มหาวิทยาลัยไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริ ญญาตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
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หมวด 9
การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ข้ อ 33 การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจนอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
33.1 การบริ หารหลักสู ตร
33.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
33.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
33.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต
ข้ อ 34 การพัฒนาหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนีดา้ น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 35 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนที่ขอ้ บังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องสาหรับนักศึกษาดังกล่าวจนสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นสภาพ
นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศุกรี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นา
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ระหว่ างหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

50

ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างหลักสู ตร พ.ศ. 2550 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7001 ภาวะผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในยุคแห่ งการเปลีย่ นแปลง 3(3-0)
Educational Leadership and Human Resource
Development in the Decade of Changes
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่เชิงระบบ
เปิ ด เช่น Chaos Theory, Complexity Theory
เป็ นต้น เพื่อใช้อธิบายปรากฎการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริ บทของโลกยุคโลกาภิวตั น์
ตลอดจนผลกระทบที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่
(Paradigm Shift) ขึ้นต่อการบริ หารจัดการองค์การ
ทัว่ ไป (Non-educational Setting) ศึกษา วิเคราะห์
งานวิจยั ด้านภาวะผูน้ าและทฤษฎีภาวะผูน้ าสมัยใหม่

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7101 ภาวะผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในยุคแห่ งการเปลีย่ นแปลง 3(3-0-6)
Educational Leadership and Human Resource
Development in the Decade of Changes
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่เชิงระบบ
เปิ ด เช่น Chaos Theory, Complexity Theory
เป็ นต้น เพื่อใช้อธิบายปรากฎการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริ บทของโลกยุคโลกาภิวตั น์
ตลอดจนผลกระทบที่ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่
(Paradigm Shift) ขึ้นต่อการบริ หารจัดการองค์การ
ทัว่ ไป (Non-educational Setting) ศึกษา วิเคราะห์
งานวิจยั ด้านภาวะผูน้ าและทฤษฎีภาวะผูน้ าสมัยใหม่
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
(Neo-leadership Theories) โดยเฉพาะเน้นทฤษฎีที่มุ่ง
การพัฒนาทั้งในแง่แนวคิดเชิงทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้กบั องค์กรทางการศึกษา การสร้างกลยุทธ์
การนาและการบริ หารการเปลี่ยนแปลงลงสู่ องค์กรทาง
การศึกษา การทดลองปฏิบตั ิการออกแบบภาวะผูน้ า
(Leadership Model Design) ที่เหมาะสม และการ
ทดลองปฏิบตั ิการบริ หารโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
(Neo-leadership Theories) โดยเฉพาะเน้นทฤษฎีที่มุ่ง
การพัฒนาทั้งในแง่แนวคิดเชิงทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้กบั องค์กรทางการศึกษา การสร้างกลยุทธ์
การนาและการบริ หารการเปลี่ยนแปลงลงสู่ องค์กรทาง
การศึกษา การทดลองปฏิบตั ิการออกแบบภาวะผูน้ า
(Leadership Model Design) ที่เหมาะสม และการ
ทดลองปฏิบตั ิการบริ หารโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7002 ผู้นาทางการศึกษากับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริฯ 3(3-0)
Educational Leadership and King Bhumiphol’s
Concept for Development Strategies
ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจความหมาย
ของการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทาง
การศึกษาจากกรอบความคิดทั้งหลายที่มีอยูแ่ ล้วใน
ปัจจุบนั ทฤษฎีและการบริ หารจัดการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยเฉพาะทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุ่งเน้นให้ผนู ้ าทางการศึกษาได้ศึกษากระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) ของทฤษฎี
และโครงการต่าง ๆ ในพระราชดาริ เพื่อการประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาลงสู่ กระบวนการทาง
การศึกษาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศแบบไทย

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7102 ผู้นาทางการศึกษากับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริฯ 3(3-0-6)
Educational Leadership and King Bhumiphol’s
Concept for Development Strategies
ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจความหมาย
ของการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทาง
การศึกษาจากกรอบความคิดทั้งหลายที่มีอยูแ่ ล้วใน
ปัจจุบนั ทฤษฎีและการบริ หารจัดการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยเฉพาะทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุ่งเน้นให้ผนู ้ าทางการศึกษาได้ศึกษากระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) ของทฤษฎี
และโครงการต่าง ๆ ในพระราชดาริ เพื่อการประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาลงสู่ กระบวนการทาง
การศึกษาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศแบบไทย

เหตุผล

53
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
แล้วสร้างกรอบความคิดของตนเองที่ชดั เจน
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเพื่ออธิบาย ทานายหรื อ
ควบคุมปรากฏการณ์การพัฒนาและสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยทฤษฎีระบบและ
ทฤษฎีอื่น ๆ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
แล้วสร้างกรอบความคิดของตนเองที่ชดั เจน
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเพื่ออธิบาย ทานายหรื อ
ควบคุมปรากฏการณ์การพัฒนาและสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยทฤษฎีระบบและ
ทฤษฎีอื่น ๆ

EA 7003 แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
Trends of Information Technology and Innovation
for Educational and Human Resource
Development

LHR 7301 แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพือ่ การศึกษาและการพั
3(3-0)
ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Trends of Information Technology and Innovation
for Educational and Human Resource
Development
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
ศึกษาพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมร่ วมสมัย (Contemporary Technology)
เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (Emerging Technology) ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เครื อข่ายและ
เทคโนโลยีการสื่ อสาร การบริ หารจัดการทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การ การประเมินระบบ ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม
ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
ศึกษาพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมร่ วมสมัย (Contemporary Technology)
เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (Emerging Technology) ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เครื อข่ายและ
เทคโนโลยีการสื่ อสาร การบริ หารจัดการทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การ การประเมินระบบ ตลอดจนศึกษาแนวโน้ม
ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7004 การศึกษากับแนวโน้ มของสั งคมโลก 3(3-0)
Education and Trends in World Society
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และ
แนวโน้มทางการศึกษา ศึกษาและวิพากษ์ผลกระทบของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ต่อการจัดและการศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์
ระบบการศึกษาไทยและการศึกษาโลก สังเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางในการจัดระบบการศึกษาและการ
พัฒนาให้สัมพันธ์กบั การพัฒนาประเทศที่สอดรับกับ
การศึกษาโลก ตลอดจนพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7302 การศึกษากับแนวโน้ มของสั งคมโลก
3(3-0-6)
Education and Trends in World Society
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และ
แนวโน้มทางการศึกษา ศึกษาและวิพากษ์ผลกระทบของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ต่อการจัดการศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ระบบ
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก
สังเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางในการจัดระบบการศึกษาและการ
พัฒนาให้สัมพันธ์กบั การพัฒนาประเทศที่สอดรับกับ
การศึกษาโลก ตลอดจนพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7011 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับผู้นาการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
Research Methodology for Educational
Leadership and Human Resource Development
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการดาเนินการวิจยั ทั้ง
การวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ และการวิจยั แบบ
ผสมผสาน หลักการเลือกปั ญหาเชิงวิจยั การกาหนด
คาถามวิจยั การพัฒนากรอบความคิดในการวิจยั การ
เลือกวิธีการวิจยั และการออกแบบวิจยั ที่เหมาะสม การ
สร้างเครื่ องมือ เทคนิควิธีในการรวบรวม การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การนาเสนอเค้าโครงวิจยั ขนาดเล็ก
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
กับภาวะผูน้ า สัมมนาผลการฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางดาเนินการวิจยั

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7201 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับผู้นาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Research Methodology for Educational
Leadership and Human Resource Development
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการดาเนินการวิจยั ทั้ง
การวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ และการวิจยั แบบ
ผสมผสาน หลักการเลือกปั ญหาเชิงวิจยั การกาหนด
คาถามวิจยั การพัฒนากรอบความคิดในการวิจยั การ
เลือกวิธีการวิจยั และการออกแบบวิจยั ที่เหมาะสม การ
สร้างเครื่ องมือ เทคนิควิธีในการรวบรวม การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การนาเสนอเค้าโครงวิจยั ขนาดเล็ก
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
กับภาวะผูน้ า สัมมนาผลการฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางดาเนินการวิจยั
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ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และการ
นาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
และเชื่อมโยงการวิจยั ขนาดเล็กไปสู่ การทาวิทยานิพนธ์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
เชื่อมโยงกับภาวะผูน้ า การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และการ
นาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
และเชื่อมโยงการวิจยั ขนาดเล็กไปสู่ การทาวิทยานิพนธ์

EA 7012 การออกแบบวิจัยและการประยุกต์ ใช้ สถิติ เพือ่ LHR 7202 การออกแบบวิจัยและการประยุกต์ ใช้ สถิติ การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ การวิจัยทางการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากร
Research Design and Application of Statistics for Research มนุษย์ 3(3-0-6)
in Educational and Human Resource Development
Research Design and Application of Statistics for
ศึกษาสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เทคนิคและ Research in Educational and Human Resource
วิธีการวิเคราะห์ตวั แปรพหุ คูณที่ใช้ในการวิจยั ทางการศึกษา Development
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยพหุ คูณ
ศึกษา วิธีการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
(Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis)
รู ปแบบและการออกแบบการวิจยั การกาหนดตัวแปร
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ คูณ(MANOVA) การ
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม(ANCOVA) การวิเคราะห์ กาหนดค่าให้กบั ตัวแปร การตังและการทดสอบ
้
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
การจาแนกประเภท(Discriminant Analysis) การวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง(Path
Analysis) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุ ระดับ(Hierarchical
Loglinear Models)การศึกษาสถิติNonparametric ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
EA 7101 คุณธรรมสาหรับผู้นาทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
Ethics for Educational Human Resource
Development leaders
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการ
ทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา เหตุการณ์และ
คุณลักษณะของผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ใน
ระบบคุณธรรมและจริ ยธรรมที่นาไปสู่ การเสริ มสร้าง

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
สมมติฐานสถิติเพื่อการวิจยั สถิติพรรณนา และสถิติ
อนุมาน สถิติแบบพาราเมตริ ก และ นอนพาราเมตริ ก
กับความ เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ป
และตีความผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

LHR 7103 คุณธรรมสาหรับผู้นาทางการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3(3-0)
Ethics for Educational Human Resource
Development leaders
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
วิธีการทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา เหตุการณ์และ
คุณลักษณะของผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ใน
ระบบคุณธรรมและจริ ยธรรมที่นาไปสู่ การเสริ มสร้าง
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ประสิ ทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเพื่อ
รู ้จกั ประเมินคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งตน และ
สามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมตามผล
ของการสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ศึกษาหาแนวทางใน
การประยุกต์องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อ
การเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ เช่น การจัดการทรัพยากร การ
ควบคุม การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ปัญหา การ
ตัดสิ นใจ เป็ นต้น และค้นหาแนวทางในการพัฒนาและ
เผยแพร่ คุณธรรม และจริ ยธรรมแก่ผรู ้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับงานการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
EA 7102 สั มมนาผู้นาการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในภาวะปัจจุบัน 3(3-0)
Seminar on Current Issues of Educational
Leadership and Human Resource Development

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
ประสิ ทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเพื่อ
รู ้จกั ประเมินคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งตน และ
สามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมตามผล
ของการสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ศึกษาหาแนวทางใน
การประยุกต์องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อ
การเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ เช่น การจัดการทรัพยากร
การควบคุม การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ปัญหา การ
ตัดสิ นใจ เป็ นต้น และค้นหาแนวทางในการพัฒนาและ
เผยแพร่ คุณธรรม และจริ ยธรรมแก่ผรู ้ ่ วมงานและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับงานการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LHR 7801 สั มมนาภาวะผู้นาการศึกษาและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในภาวะปัจจุบัน 3(3-0-6)
Seminar on Current Issues of Educational
Leadership and Human Resource Development
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาและ
แนวโน้มในการเป็ นผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกระดับ
นับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อ
สัมมนาและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในฐานะผูน้ าทาง
การศึกษาที่จะพัฒนานโยบายและนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ
EA 7103 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษาเพือ่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
Educational Policy Formation and Planning
for Human Resource Development
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและกระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานโยบายและการวางแผน การศึกษา

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็น
ปัญหา หรื องานวิจยั ที่เป็ นปัจจุบนั ด้านภาวะผูน้ าทาง
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาวะ
ปัจจุบนั

LHR 7303 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษาเพือ่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3(3-0)
Educational Policy Formation and Planning
for Human Resource Development
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและกระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานโยบายและการวางแผน การศึกษา
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาของ
ไทย ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการ
วางแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ การจัดทางบประมาณ และการ
ประเมินผลนโยบายและแผน ศึกษา สังเคราะห์และ
นาเสนอ ตลอดจนวิพากษ์ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน การศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาของ
ไทย ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการ
วางแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ การจัดทางบประมาณ และการ
ประเมินผลนโยบายและแผน ศึกษา สังเคราะห์และ
นาเสนอ ตลอดจนวิพากษ์ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน การศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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EA 7104 การศึกษาทางเลือกเพือ่ การศึกษาตลอดชีวติ
3(3-0)
Alternative Education for Life-long Education
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการศึกษา
ทางเลือก (Alternative Education) เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ประสบการณ์การจัดการศึกษา
ทางเลือกของนักการศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านไทยที่มี
ผลงานระดับประเทศ แล้วสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีในการจัดการศึกษาและพัฒนาเป็ นรู ปแบบการ
จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวติ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7304 การศึกษาทางเลือกเพือ่ การศึกษาตลอด
ชีวติ 3(3-0-6)
Alternative Education for Life-long Education
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการศึกษา
ทางเลือก (Alternative Education) เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ประสบการณ์การจัดการศึกษา
ทางเลือกของนักการศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านไทยที่มี
ผลงานระดับประเทศ แล้วสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีในการจัดการศึกษาและพัฒนาเป็ นรู ปแบบการ
จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวติ

เหตุผล
-

63
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7105 ผู้นาทางการศึกษากับการพัฒนาองค์ กรแห่ ง
การเรียนรู้ 3(3-0)
Educational Leadership and Learning
Organizational Development
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาวิวฒั นาการ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี วงจรชีวติ สรรพวิธี
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการความรู้ที่เป็ นสากล
และที่เป็ นภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างเป็ นหลักการและ
กระบวนการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรและ
สถาบันการศึกษาไทยให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7105 ผู้นาทางการศึกษากับการพัฒนาองค์ กร
แห่ งการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Educational Leadership and Learning
Organizational Development
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาวิวฒั นาการ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี วงจรชีวติ สรรพวิธี
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการความรู้ที่เป็ นสากล
และที่เป็ นภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างเป็ นหลักการและ
กระบวนการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรและ
สถาบันการศึกษาไทยให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

เหตุผล

64
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7106 องค์ กรและภาวะผู้นาการพัฒนาองค์ กร
3(3-0)
Organizations and Leadership for
Organizational Changes
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีองค์กร และการ
พัฒนา องค์กร สภาพปัญหาการจัดองค์กรและการ
พัฒนาองค์กรในสถานศึกษาไทย ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การ พัฒนา องค์กรอย่างมีแผน ภาวะผูน้ าและการใช้
ภาวะผูน้ าในการ พัฒนา องค์กร ทดลองปฏิบตั ิการ
พัฒนา โครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแผน
ประเมินผลการปฏิบตั ิการ จัดประชุมสัมมนาหรื อ
กิจกรรมเพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิการ และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จากบทเรี ยนที่ได้รับจากการทดลองปฏิบตั ิการ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7104 องค์ การและภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
องค์ การ 3(3-0-6)
Organizations and Leadership for
Organizational Changes
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีองค์กร และการ
พัฒนา องค์กร สภาพปัญหาการจัดองค์กรและการ
พัฒนาองค์กรในสถานศึกษาไทย ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการ พัฒนาองค์กรอย่างมีแผน ภาวะผูน้ าและ
การใช้ภาวะผูน้ าในการ พัฒนา องค์กร ทดลอง
ปฏิบตั ิการพัฒนาโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมี
แผน ประเมินผลการปฏิบตั ิการ จัดประชุมสัมมนาหรื อ
กิจกรรมเพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิการ และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จากบทเรี ยนที่ได้รับจากการทดลองปฏิบตั ิการ

เหตุผล

65
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7107 การศึกษาอิสระพืน้ ฐานการศึกษาและ
การศึกษาไทย 3(3-0)
Individual Study on Educational foundation
and Thai Education
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และองค์
ความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาและการศึกษาไทย
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการศึกษาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และเผยแพร่ ผล
การศึกษาในการประชุมทางวิชาการ หรื อสิ่ งตีพิมพ์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7305 การศึกษาอิสระพืน้ ฐานการศึกษาและ การศึกษาไทย
Individual Study on Educational foundation
and Thai Education
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้
เกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาและการศึกษาไทยภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
นักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการศึกษาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และเผยแพร่ ผล
การศึกษาในการประชุมทางวิชาการ หรื อสิ่ งตีพิมพ์

เหตุผล
3(3-0-6)

66
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
-ไม่มี-

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7801 สั มมนาภาวะผู้นาทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาวะปัจจุบัน 2 (3-0-6)
Seminar on Current Issues of Ecucational Leadership
and Human Resource Development II
นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
ประเด็นปัญหา หรื องานวิจยั ที่เป็ นปัจจุบนั ด้านภาวะ
ผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาวะปั จจุบนั เพิ่มเติมตามสถานการณ์และความจาเป็ น
เร่ งด่วนจากสัมมนา 1

เหตุผล
3(3-0-6)

67
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550
EA 7005 วิทยานิพนธ์
(36 หน่ วยกิต)
Dissertation
หมวดวิทยานิพนธ์ เป็ นการวิจยั ขั้นสู งทางการศึกษา
และการพัฒนาที่แสดงความรู้ ความสามารถ ความคิด
ริ เริ่ มก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อสามารถนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการศึกษา ภายใต้การให้
แนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7901 วิทยานิพนธ์ 1
12 (540)
Dissertation I
หมวดวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผูน้ า
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้
การให้แนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย
มีเงื่อนไขกาหนดให้นกั ศึกษาต้องพัฒนากรอบแนวคิด
ในการทาวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และได้รับการ
อนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อได้ผลการ
เรี ยน S อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้นกั ศึกษามาประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็ นจานวน 2 ครั้ง

เหตุผล

68
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7902 วิทยานิพนธ์ 2
12 (540)
Dissertation II
วิทยานิพนธ์ 2 กาหนดให้นกั ศึกษาที่จะลงทะเบียน
เรี ยน ต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวิทยานิพนธ์ 1 และ
กาหนดให้นกั ศึกษาพัฒนาเครื่ องมือในการทา
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้นกั ศึกษามาประชุมเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าเป็ นจานวน 2 ครั้ง

เหตุผล

69
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2550

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554
LHR 7903 วิทยานิพนธ์ 3
12 (540)
Dissertation III
วิทยานิพนธ์ 3 กาหนดให้นกั ศึกษาที่จะ
ลงทะเบียนเรี ยน ต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
วิทยานิพนธ์ 2 และกาหนดให้นกั ศึกษาดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และทารายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อสอบวิทยานิพนธ์ (Oral
Defence) อนึ่ง สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้นกั ศึกษามาประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็ นจานวน 2 ครั้ง

เหตุผล

70

