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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพายัพ
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย):
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Administration)
Ed.D. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
4.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาหรับนักศึกษาต่างชาติต้อง
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัคร
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (ภาคผนวก จ)
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 กาหนดเปิดสอนระบบทวิภาคในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ได้รับอนุมัตหิ ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

3
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและผู้ บ ริ ห ารการศึกษาทุกระดับในหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
8.4 ผู้ประกอบธุรกิจด้านการศึกษา
8.5 ผู้ประเมินภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
8.6 ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษาและปีที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ ที่สาเร็จ

1 นางจรัญญา
350130074xxxx
เทพพรบัญชากิจ
2

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
นายจักรปรุฬห์ 352070023xxxx
ผู้ช่วย
ปร.ด.
วิชาอัครวิทย์
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.
กศ.บ.

3 นางสาว
ประภัสสร
สมสถาน

320050021xxxx

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา

กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.บ. คริสต์ศกึ ษา

สถาบันที่
สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นโดยเล็งเห็นความสาคัญ และความสอดคล้องของสถานการณ์ ตลอดจน
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยโดยนาสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ได้ระบุยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยมีเป้าประสงค์ให้คนไทยในทุก
ระดับวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่และเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ และมุ่งให้คนไทยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจิตสานึกพลเมืองที่ดี มี
ค่านิย มให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานของสั งคมไทยเป็นหลั กในการปรับปรุงหลั กสู ตร และให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้บริห าร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ.
2558
2548
2538
2556
2537
2526
2563
2556
2552
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาหลักและประเด็นสาคัญ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การวิพากษ์วิจารณ์
และนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินชีวิตและอาชีพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการนาแนวทางที่ดีสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินตนเอง และการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ และการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซึ่งให้ความสาคัญกับการผลิตผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การแข่งขันและการทาวิจัยเชิงประยุกต์ รวมถึงเป็นการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม การดาเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ พ.ศ. 2573 ตลอดจนผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นดุษฎีบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการวางแผนนโยบายโดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเป็นฐาน และคิดค้นนวัตกรรมทางการบริหาร
ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สามารถนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดความท้าทายต่อผู้นาทางการศึกษาและ
นักบริหารการศึกษามืออาชีพต่อประเด็นการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมี ความจาเป็นและเร่งด่วนโดยใช้
กลไกการปฏิรู ป การศึกษาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่ง เน้นในเรื่ องของการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ และเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
ต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความจาเป็นของสภาพพื้นที่และโครงสร้างทาง
ประชากร รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุกมิติให้เป็นตามมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ แต่ล ะระดับ การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ การใช้
เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
การบริหารการศึกษาต้องคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่ง การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ไทยที่ผ่ านมาแล้ ว มากกว่า หนึ่ งทศวรรษได้มีการพัฒ นามากขึ้ นตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้าง หลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เป้าหมายสาคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม รวมทั้งการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งทาให้ เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอันส่งผลต่อวิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทย
และค่านิยม ซึ่งกระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่า งๆ มี ส่ ว นท าให้ ค่ านิ ย มของคนไทยหั น มายึด ติด กับ กระแสวั ตถุ นิย ม คานึง ถึง ประโยชน์ส่ ว นตนมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อแสวงหาอานาจ มีความหย่อนยานในศีลธรรมและจริยธรรม
ซึ่งผลการสารวจและผลการวิจัยต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริต ดังนั้นการ
สร้ า งความเข้มแข็ง จากภายในด้ ว ยกลไกการยกระดับนวัต กรรม สร้ างสั ง คมที่มีจิ ตวิ ญญาณของความเป็ น
ผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0: Strength
from within” ซึ่งหากพิจารณาในระบบการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานับเป็นบุคคลที่มี
บทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดการศึกษาเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
ด้วยเหตุดังกล่าวการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา มีความจาเป็นที่ต้องมุ่งผลิต
นักบริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจกระบวนการของการบริหารในการบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์
หลายๆ ด้านในการบริหารการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของคนไทยแบบมืออาชีพ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการพัฒนากาลังคนอย่างเป็นระบบอย่างต่ อเนื่อง
อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพจึง จัดทา
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุ่งเน้นการดูแลจัดการเรื่องการศึกษามี
ความสาคัญมากในการพัฒนากาลังคนของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ต้องเน้นกระบวนการจัดทาหลักสูตรให้ตอบสนองกับการผลิต
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาให้ มี คุณ ลั ก ษณะดัง กล่ า ว จึง ได้ มี การบริ ห ารจั ดการรายวิช าต่า งๆ ขึ้ น มาให้ ส อดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้นาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และเพื่อให้
มหาวิท ยาลั ย พายั พ เป็ น แหล่ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้ า นการบริห ารการศึก ษาส าหรับ บุ คลากรทางการบริ ห าร
การศึกษา และมุ่งพัฒนาให้บุคลากรดังกล่าวสามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาในสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนและในระดับประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสานึกทางสังคม รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและนวัตกรรม สอดคล้องปณิธานของ
มหาวิทยาลั ย พายั พที่ยึ ดมั่น ใน “สั จ จะ-บริ การ” โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒ นาคนสู่ พลเมือ งโลกให้ ครอบคลุ ม
คุณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่พึงประสงค์ มีความสมบูร ณ์ทั้ง 4 ด้า น คือ “คุณธรรมน าใจ รับ ใช้สั งคม วิช าการ
ก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นาเสนอผลงานและองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาออกสู่สังคม มีศักยภาพทางด้านภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล
ด้วยเหตุนี้หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
จะต้องสามารถตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องของการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันผู้ผลิต
บัณฑิต อันได้แก่
1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาหรือเพื่อประเทศชาติ
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมีสมรรถนะตามสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือบุคลากรให้เป็นผู้วิจัยทางด้านการบริหาร
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน สังคมซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยพายัพ
4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการนาความรู้ทางวิชาการไปบริการรับใช้สังคมโดยเชื่ อมโยง
กับศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตให้เป็ นผู้สืบสานหรือทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรมอันเป็นสารัตถะของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติร วมทั้งตระหนั กในทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาจาก
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี สามารถบริหารความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มีความสัมพันธ์
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ คุณธรรม
จริยธรรมและภาวะผู้นา สามารถบูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามือ
อาชีพ
1.2
ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ” โดยให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในการนาพาประเทศไทยให้
บรรลุเจตนารมณ์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีข้อกาหนดหลายประการซึ่งหลักสูตรนามาประกอบในการจัดทาหลักสูตร ประกอบกับ
มีการเปลี่ย นแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวิช าการในยุคปัจจุบัน เป็นไปด้วยความรวดเร็วในกระแสโลกยุค
การศึกษา 4.0 และสังคมฐานความรู้ทาให้แนวคิด ทฤษฎี และวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป
จาเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพให้มีภาวะผู้นาที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา หลักการวิจัยและหลักการ
ประเมิน มีความสามารถในการบู รณาการศาสตร์ส ากลและภูมิปั ญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้
การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มสี มรรถนะ ดังนี้
(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการ
บริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเป็นผู้นาในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนาการ
บริหารการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา
(3) มีทั ก ษะในการบริ ห ารอย่ า งมีวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละสร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
1.3.2 หลักสูตรมุ่ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาให้มีพลังในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
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(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ ทางการบริ หารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และมี ขีดความสามารถสูงในการบริห าร
การศึ กษาและการวิจั ย ด้า นการบริ ห ารการศึก ษา ตลอดจนนวั ต กรรมทางการบริห ารการศึก ษาเพื่อ นาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเป็น ผู้น าในการบริห ารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริห ารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา
(3) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ และสร้างสรรค์สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถ
ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาองค์กรการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล
PLO 2: นักศึกษามีภ าวะผู้นา ความรับ ผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้
และนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและโลกของการ
เปลี่ยนแปลง
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง

หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มี แ ผนพั ฒ นาปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ให้แล้วเสร็จภายในวงรอบ
การศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ด้านการบริหาร
หลักสูตร

กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ประเมินหลักสูตรรายปีและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. สารวจความต้องการ
2. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
3. รายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตร
4. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
5. รายงานผลการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
และรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)
2. ด้านการจัดการ 1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกับ
1. รายงานการปรับปรุง
เรียนการสอน
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
รายละเอียดของรายวิชา
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(มคอ.3) และผลการ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ดาเนินการของรายวิชา
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(มคอ.5)
3. บูรณาการกับรายวิชาฝึกปฏิบัตงิ านเพื่อให้นักศึกษามี 2. รายงานผลการสร้างเครือข่าย
โอกาสปฏิบตั ิงานจริงร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ความร่วมมือทางวิชาการ
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษามาบรรยาย
พิเศษ
3. ด้านการพัฒนา 1. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
1. แผนพัฒนาอาจารย์ดา้ นการ
อาจารย์
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนรู้
วิจัยและการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. อาจารย์ร้อยละ 75 มีผลงาน
ของอาจารย์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ทางวิชาการเผยแพร่ใน
3. พัฒนาทักษะของอาจารย์ด้านการจัดทาและควบคุม
ประเทศและ/หรือ
ดุษฎีนิพนธ์
ต่างประเทศทุกๆ 3 ปี
4. ด้านการพัฒนา สนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ให้พัฒนาความรู้
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
หลักสูตรสู่สากล ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และศึกษาดูงานใน
มีต่อหลักสูตรสู่สากล
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติหรือ Scopus
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่ง ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หลักสูตรอาจจัด
การศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวน
หน่วยกิตที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชา อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนดระยะเวลาและจานวน
หน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มกี ารจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
ภาคการศึกษา 1
มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษา 2
พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เมษายน – พฤษภาคม
2.1.2 วัน-เวลา
วัน-เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ

เวลาสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 8
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
ก. คุณสมบัติทั่วไป
แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้การรับรอง
มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษา และงานวิจัยด้านการ
บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป็นผู้มีความประพฤติดี
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
แบบ 2.1 (เน้นการวิจั ยโดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีคุณ ภาพสูงและศึกษางานรายวิชา
เพิ่มเติม)
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้การรับรอง
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป็นผู้มีความประพฤติดี
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง
กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ นักศึก ษาต้องผ่าน
เงื่อนไขความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นไป
ตามเกณฑ์รายการใดรายการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้คะแนน TOEFL (iBT) ระดับ 61+ หรือ
(2) ได้คะแนน TOEFL (คอมพิวเตอร์) ระดับ 173+ หรือ
(3) ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) ระดับ 5+ หรือ
(4) ได้คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2+ หรือ
(5) ได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
ในระดับที่เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบหมวดรายวิชาเสริมพื้นฐาน ให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีข้อจากัดทางด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
2.3.2 นักศึกษาไม่มีพี้นความรู้ทางการบริหารการศึกษา
2.3.3 นั กศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนบทความ/เอกสารวิช าการต่ากว่า
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นั กศึกษาที่มีผ ลการสอบพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยไม่ผ่ านเกณฑ์ของสาขาวิช าการบริห าร
การศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ปบ 501: ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass)
2.4.2 นักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ให้เรียนรายวิชาเสริม
พื้น ฐาน ปบ 502 หลั กการและทฤษฏีท างการบริห ารการศึ กษา โดยไม่ นับหน่ ว ยกิตรวมเป็ นส่ ว นหนึ่งของ
หลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass)
2.4.3 นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ปบ 503: ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแบบ 1.1
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
10
----10
---

2565
10
10
--20
---

ปีการศึกษา
2566
10
10
10
30
10

2567
10
10
10
30
10

2568
10
10
10
30
10

2565
15
15
--30
---

ปีการศึกษา
2566
15
15
15
45
15

2567
15
15
15
45
15

2568
15
15
15
45
15

หลักสูตรแบบ 2.1
จานวนนักศึกษา

2564
15
----15
---

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หลักสูตรแบบ 1.1
รายละเอียดรายรับ

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568
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ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าสอบประมวล
ความรู้และดุษฎีนิพนธ์
รวมรายรับ

900,000
410,000
65,000
26,000

1,800,000
820,000
90,000
27,000

2,700,000
1,230,000
115,000
28,000

2,700,000
1,230,000
115,000
28,000

2,700,000
1,230,000
115,000
28,000

50,000

---

330,000

330,000

330,000

1,451,000

2,737,000

4,403,000

4,403,000

4,403,000

2564
1,012,500
615,000
97,500
39,000

2565
2,430,000
1,230,000
135,000
40,500

ปีงบประมาณ
2566
4,050,000
1,845,000
172,500
42,000

2567
4,050,000
1,845,000
172,500
42,000

2568
4,050,000
1,845,000
172,500
42,000

---

---

570,000

570,000

570,000

6,679,500

6,679,500

6,679,500

2566
6,750,000
3,075,000
287,500
70,000

2567
6,750,000
3,075,000
287,500
70,000

2568
6,750,000
3,075,000
287,500
70,000

900,000

900,000

900,000

หลักสูตรแบบ 2.1
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าสอบประมวล
ความรู้และดุษฎีนิพนธ์
รวมรายรับ

1,764,000

3,835,500

รวมหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1
2564
2565
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
1,912,500 4,230,000
ค่าบารุงการศึกษา
1,025,000 2,050,000
ค่าธรรมเนียม
162,500
225,000
ค่าเบ็ดเตล็ด
65,000
67,500
ค่าสอบประมวลความรู้
50,000
--และดุษฎีนิพนธ์
รวม

11,082,500 11,082,500 11,082,500

หมวด

2567

2568

1,775,725
48,000.00
540,000.00

1,828,997
48,000.00
540,000.00

3,215,000 6,572,500
2.6.1.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าเงินเดือน
2. ค่าเงินประจาตาแหน่ง
3. ค่าตอบแทน

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

1,625,040
48,000.00
540,000.00

1,673,791
48,000.00
540,000.00

1,724,005
48,000.00
540,000.00
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หมวด

2564
400,000.00

ปีงบประมาณ
2565
2566
400,000.00 400,000.00

2567
400,000.00

2568
400,000.00

95,960.20

98,029.00

100,159.87

15,000.00

15,000.00

15,000.00

562,500.00

562,500.00

562,500.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

375,000.00
4,660,465

375,000.00
4,714,254

375,000.00
4,769,657

210,000.00

210,000.00

210,000.00

100,000.00
310,000.00
4,970,465.1
75
66,272.9

100,000.00 100,000.00
310,000.00 310,000.00
5,024,254.1 5,079,656.7
75
75
66,990.1
67,728.8

4. ค่างานบริหารทั่วไป
5. ค่าสวัสดิการ
92,001.60
93,951.65
(ค่ารักษาพยาบาล)
6. ค่าวิชาการ
15,000.00
15,000.00
(งบสัมมนา)
7. ค่าการบริการนักศึกษา
187,500.00 375,000.00
(งบกิจกรรม)
8. ค่าใช้จ่ายการสอบ
ประมวลความรู้และดุษฎี
50,000
--นิพนธ์
9. ทุนการศึกษา
125,000.00 250,000.00
รวม (ก)
3,082,542
3,395,743
ข. งบลงทุน
1. ค่าวัสดุสานักงานและ
140,000.00 210,000.00
ค่าบารุงรักษา
2. ค่าทรัพย์สินต่างๆ
100,000.00 100,000.00
รวม (ข) 240,000.00 310,000.00
รวม (ก) + (ข) 3,322,541.6 3,705,742.8
จานวนนักศึกษา*
25
50
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 132,901.7
74,114.9
*ค่ าเฉลีย่ ต่ อหัวนักศึกษาโดยประมาณ 81,601.60 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
อื่นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลั ย โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดมหาวิทยาลั ยพายัพ พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต แยกตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
(1) แบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
(2) แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังนี้
แบบ 1.1
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
60 หน่วยกิต
แบบ 2.1
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) ดุษฎีนิพนธ์
รวม

แบบ 1.1
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
60
60

แบบ 2.1
ไม่นับหน่วยกิต
24
36
60
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัส และเลขประจารายวิชา
รหัสประจารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข แสดงความหมาย ดังนี้
(1) อักษรย่อ
ปบ หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
PA หมายถึง Doctor of Education Program in Educational Administration
(2) ตัวเลข
ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลขหลักหน่วย
(2.1) เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
เลข 7
หมายถึง รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
เลข 8 และ 9 หมายถึง รายวิชาดุษฎีนิพนธ์
(2.2) เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
เลข 2
หมายถึง รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
เลข 9
หมายถึง รายวิชาดุษฎีนิพนธ์
(2.3) เลขหลักหน่วย
เลข 0-9
หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
หลังตัวเลขประจารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจานวนหน่วยกิต กาหนดตามรูปแบบดังนี้
จานวนหน่วยกิต (จานวนชั่วโมงบรรยาย-จานวนชั่วโมงปฏิบัติ-จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
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รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ปบ 502 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ปบ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
P/NP

(3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation Courses) (60 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
60
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หลักสูตรแบบ 2.1
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ปบ 502 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ปบ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
(2) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) (24 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 721 ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
ปบ 722 การพั ฒ นานโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการบริ ห าร
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ปบ 723 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ปบ 724 การพัฒนาการบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
กิจการและกิจกรรมนักเรียน
ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
ปบ 726 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
(3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation Courses) (36 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(135)
หน่วยกิต
36
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
P/NP
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 502 หลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

8
8(3)
3(3-0-6)
P/NP

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

8
8(3)
3(3-0-6)
P/NP

รวมหน่วยกิต

8
8(3)

ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

P/NP
รวมหน่วยกิต

12
12

รวมหน่วยกิต

12
12

ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์
ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์

12
รวมหน่วยกิต
12
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องทาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ
ปบ 721 ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
ปบ 722 การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
เพื่อความเป็นเลิศ
ปบ 723 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
9(3)
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 502 หลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ
ปบ 724 การพัฒนาการบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และกิจการ
3(3-0-6)
และกิจกรรมนักเรียน
ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ปบ 726 การบริหารการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
12(3)
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
3(135)
รวมหน่วยกิต
3(3)
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์
12
รวมหน่วยกิต
12
ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์
12
รวมหน่วยกิต
12
ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์
12
รวมหน่วยกิต
12
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องทาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ข)
3.2 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ ที่สาเร็จ

1 *นางจรัญญา 350130074xxxx
เทพพรบัญชากิจ

อาจารย์

2 *นายจักรปรุฬห์ 352070023xxxx
ผู้ช่วย
วิชาอัครวิทย์
ศาสตราจารย์
3

*นางสาว
ประภัสสร
สมสถาน

4 นางปาริชาติ
บัวเจริญ
5

6

320050021xxxx

อาจารย์

กศ.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
350140000xxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

ผู้ช่วย
นางนงนภัส 365990018xxxx
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วท.ม.
พันธ์พลกฤต
วท.บ.
356010010xxxx
อาจารย์
Ed.D.
นางพัชร
บุญธีรารักษ์

การบริหารการพัฒนา
จิตวิทยาโรงเรียน
จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2555
2533
2527

Curriculum and Instruction

Northern Illinois University,
USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

2557

Biola University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
University of the Philippines,
Quezon City, the Philippines
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยพายัพ
La Trobe University,
Australia
Mercer University, USA
Yunnan Minzu University,
China

2558
2548
2538
2533

อาจารย์

ผู้ช่วย
นางสาวสกุณี 312060007xxxx
ศาสตราจารย์
เกรียงชัยพร

9

นางสาวเพิร์ล 350990089xxxx
วัฒนากูล

EG6333162

2558
2548
2538
2556
2537
2526

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
Ph.D. Education

8

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English as an International Language
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Intercultural Education
จิตวิทยาการศึกษา
บริหารธุรกิจ
Linguistics

M.Ed. Secondary English Education
B.A. English Language and Literature

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
1. ศาสตราจารย์ ธีระ รุญเจริญ
ระดับ

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
การบริหารและการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คริสตศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
บริหารศาสตร์ (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

อาจารย์

ผู้ช่วย
นางสาวสรรพร 321990030xxxx
ศาสตราจารย์
ศิริขันธ์

Mr. Shizhou
Yang

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา

ศษ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.

7

10

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

สถาบันที่
สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

2563
2556
2552
2550
2531
2525

2544
2540
2553
2544
2539

2523
2521
2011
2002
1999
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ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D. (Educational Administration)
ค.ม. (การบรหารการศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา)

Florida State University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่สาเร็จ
การศึกษา
2517
2511
2505

2. ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

Ph.D. (International and Development University of Pittsburgh P.A.,USA
Education and Ecomnomics of
Education)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2527
2522
2517

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

Ph.D. (Continuing Education)
University of New England, Australia
M.Ed. (Adult Education)
University of Hull, UK
Diploma in Community Development University of Manchester, UK

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2528
2521
2520

4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมาน อัศวภูมิ
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การนิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2526
2517

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก
ระดับ
ปริญญาเอก

คุณวุฒิ
Ph.D. (Education)

สถาบันการศึกษา
M.S. University of Baroda, India

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2538

23
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

M.Ed. (Educational Administration)
กศ.บ. (อังกฤษ-ไทย)

M.S. University of Baroda, India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

2519
2512

6. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
.2533
2525

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
(ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา
(ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
(ค.บ.) บรรณรักษศาสตร์

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาลัยครูสกลนคร

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2536
2529

8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. ดนตรีศึกษา

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนคริสนทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2551
2544

9. อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2528
2522

10. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2542
2551
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ปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการ
ระหว่างเรียน มีแผนการจัดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกาหนด
4.1 มาตรฐานผลจากการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทาง
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและ
การบริ ห ารการศึกษา ภายใต้การนิ เทศร่ ว มกันระหว่า งคณาจารย์ผู้ สอนหลั กสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎี บัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิ บัติวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและใน
หน่วยงานทางการศึกษา ทาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาบู ร ณาการความรู้ แ ละทั ก ษะการวิ จั ย ทางการบริห ารสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก่ อ นฝึ ก ปฏิ บั ติ การบริ ห าร
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหมวดวิชาบังคับและต้องเข้า
สัมมนา/ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการบริหาร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กาหนดการฝึ กปฏิบัติการวิ ช าชีพ การบริหารสถานศึกษาและการบริห ารการศึกษาเต็มเวลาในภาค
การศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ในแผนการศึ ก ษาไม่น้ อ ยกว่ า 3 หน่ ว ยกิ ต และมี ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ไ ม่ น้อ ยกว่ า 135 ชั่ ว โมง
ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 50 และการฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาดุษฎีนิพนธ์
ในการทาดุษฎีนิพนธ์จะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา หรือ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในสังคม โดยมีกระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจนและต้องนาส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 ดุษฎีนิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ ที่เน้นการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและ
บูรณาการวิชาการทางการบริหารการศึกษา โดยหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตรงกับประสบการณ์ที่มีของนักศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการจัดการการศึกษา ทั้งนี้การ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มีแบบแผนการทาดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถทา
เสร็จในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้ง มีการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นผลงานการเรียบเรียงองค์ความรู้เนื่องมาจาก
การศึกษาวิจัยและการเผยแพร่
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
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(1) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(2) มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่าง
ถ่องแท้
(3) สามารถนาความรู้หลั กการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(4) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ทางการบริหาร
การศึกษา
(5) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(6) สามารถพัฒ นาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางการบริหารการศึกษา
(7) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผ ลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบู รณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิ คทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(8) สามารถวางแผนและดาเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้ว ย
ตนเองโดยใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ ข้อสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ ทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
(9) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพ การบริหารการศึกษาได้
ด้วยตนเอง
(10) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(11) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(12) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อ ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(13) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.1.3 ช่วงเวลา
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนที่กาหนดในหลักสูตร
ตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
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ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดทาดุษฎีนิพนธ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาดุษฎีนิพนธ์
5.1.5.2 ดาเนินการแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์เพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดทาดุษฎีนิพนธ์
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาดุษฎีนิพนธ์
5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูลและโปรแกรมฐานข้อมูล
เพื่อจัดทารายงาน
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังนี้
5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.1.6.3 การวัดผลดุษฎีนิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.1.6.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
5.1.6.5 หลั ก สู ต รจั ด ให้ มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใ นดุษ ฎีนิ พนธ์ โ ดย
พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีขีดความสามารถและสมรรถนะความเป็นสากล 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อแสวงหา
ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพการบริหารการศึกษา
องค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา
มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานวิจัยใน 2. กิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการคิดสร้างสรรค์
ระดับสูงทางการบริหารการศึกษา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาตามที่คณะ
มีภาวะผูน้ าในการบริหารการศึกษาที่เท่าทันการ
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีวสิ ัยทัศน์และ
3. กิจกรรมการเรียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
สร้างสรรค์
บริหารเปลี่ยนแปลงและการบริหารการศึกษาเพื่อการ
ยึดมั่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ
เปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“สัจจะ-บริการ”
กาหนด
4. กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมภาวะผู้นาในการบริหาร
การศึกษาไว้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมและนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
7. กิจกรรมจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรม
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
1.2 เป็นผู้นาหรือผูร้ ิเริ่มในการยก
ปัญหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าว
เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไข
ปัญหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล
การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่อง
1. การสอบหรือการค้นคว้า และการ
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
อ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่นตาม
รายวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
กรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องกับคุณธรรม 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน
จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
นักศึกษาวิเคราะห์
วิชาชีพ จิตบริการ และ
ฝึกปฏิบัต/ิ ปฏิบตั ิการ
จรรยาบรรณนักวิจยั
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 3. ประเมินตามสภาพจริง
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Authentic Assessment) ด้าน
(Dialectics) เกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
วินัย จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(Problem-Based Learning)
ที่กาหนด เช่น การเข้าเรียน การ
การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาที่
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต
มหาวิทยาลัย การส่งงานใน
บริการ
ระยะเวลาที่กาหนด และการ
รายงานความก้าวหน้าในการทา
ดุษฎีนิพนธ์
4. ประเมินตนเองของนักศึกษา
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ หรือการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาใช้ในการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถนา
ความรู้ใหม่ทไี่ ด้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อม
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
กรณีศึกษา
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยเน้นการมีประสบการณ์ตรง การ
ลงมือปฏิบัตจิ ริง และการศึกษาดู
งาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษามีเสรีภาพทาง
วิชาการ
ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Learning) เพื่อ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้

1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการวัดและการประเมินผล
ทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค
และปลายภาค
ทาดุษฎีนิพนธ์ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริม่ และ
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปัญหาที่เกีย่ วข้องทางการ
บริหารการศึกษา
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
3.5 สามารถวางแผนและดาเนิน
โครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะทีส่ มบูรณ์ซงึ่
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่มอี ยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปรายกลุม่
การระดมสมอง
กรณีศึกษาทางการประยุกต์การ
บริหารการศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงหรือการศึกษาดู
งาน
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics) เกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(Problem-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ยึดวิจัยเป็นฐาน (Research-Based
Instruction)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีการวัดและการประเมินผล
ทดสอบในรายวิชาต่างๆ
นาเสนอรายงานในรูปบทความทาง
วิชาการ
ผลงานที่มอบหมาย และดุษฎี
นิพนธ์
โครงการกลุ่ม
กิจกรรม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
1. การบรรยาย
ซับซ้อนหรือความยุ่งยากทาง
2. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วย
(Participating Learning through
ตนเอง
Action)
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน 4. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม
ด้วยตนเองและสามารถประเมิน
(Shared-Leadership) ในการ
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการ
นาเสนองานวิชาการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ 5. การให้ความเห็นและการรับฟัง
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
(Reflective Thinking)
ดาเนินงานของตนเองและสามารถ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการ
เป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีการวัดและการประเมินผล
สอบ
รายงาน/การนาเสนอ
ความรับผิดชอบในภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
โครงการกลุ่ม
กิจกรรม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาจากการ
ทางานร่วมกัน
ประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) ด้าน
บุคลิกภาพ การสื่อสาร การวางตัว
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
1. การบรรยาย
1. ทดสอบในรายวิชาสัมมนาและการ
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ 2. การอภิปราย
วิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
3. การระดมสมอง
2. ประเมินเทคนิคการนาเสนอรายงาน
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาใน
4. กรณีศึกษา
ผลการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย
ด้านต่างๆ
5. ฝึกการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล 3. ประเมินตามสภาพจริง (Authentic
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ 6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
Assessment) จากผลงาน
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ 7. การสอนแบบ
การศึกษาค้นคว้า การทารายงาน
และวิชาชีพทางการบริหาร
Problem-Based Learning
และการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดย 8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
การนาเสนอในรูปแบบที่เป็น
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสวงหา
ทางการและไม่เป็นทางการ และ/
ความรู้ และเนื้อหาต่างๆ ที่ใช้
หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
6. ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
1. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
สถานศึกษา
สถานศึกษา
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
2. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา
การศึกษา

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา
2. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
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6.3 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และ
นวัตกรรมสาหรับผูเ้ รียนทีม่ ีความ
แตกต่างกัน

3. การฝึกปฏิบัติงานการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

3. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ไม่เน้น

ความรับผิดชอบรอง

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะ
ทางปัญญา

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปบ 721 ภาวะผู้นาเพื่อการ
บริหารองค์การทาง
การศึกษา
ปบ 722 การพัฒนานโยบาย
และแผนกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษา
และการบริหาร
การศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ
ปบ 723 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา
ปบ 724 การพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร การสอน การ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน
ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางการบริหาร
การศึกษา
ปบ 726 การบริหารการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการ
บริหารสถานศึกษา
และการบริหาร
การศึกษา
หมวดดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.
6
ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
เชิงตัวเลข บริหารสถานศึกษา
การสื่อสาร
และบริหาร
และ
การศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4

             

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

    

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   

                   

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(1.2) เป็ น ผู้ น าหรื อผู้ ริ เ ริ่ มในการยกปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไข
(2) ความรู้
(2.1) มีความรู้และเข้าใจหลั กวิชา/ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิช าการบริหารการศึกษา
อย่างถ่องแท้
(2.2) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(2.3) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถนาความรู้ใหม่ ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา
(2.4) มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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(3) ทักษะทางปัญญา
(3.1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(3.2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางการบริหารการศึกษา
(3.3) สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ
(3.4) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้า ทาย สามารถใช้
เทคนิ คทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(3.5) สามารถวางแผนและดาเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้ว ย
ตนเองโดยใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ ข้อสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มี อยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้
ด้วยตนเอง
(4.2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4.3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4.4) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
(6) ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
(6.1) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
(6.2) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
(6.3) มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และนวัตกรรมสาหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน
3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
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(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการบริหาร
การศึ กษาและการวิจั ย ด้า นการบริ ห ารการศึก ษา ตลอดจนนวั ต กรรมทางการบริห ารการศึก ษาเพื่อ นาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเป็นผู้นาในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา
(3) มีทักษะในการบริ ห ารอย่ างมีวิสั ยทัศน์ และสร้างสรรค์ส อดคล้ องกับหลั กธรรมาภิบาลตลอดจน
สามารถต่ อ ยอดความรู้ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ง มี ภ าวะผู้ นา ความรั บผิ ด ชอบ คุ ณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาองค์กรการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล
PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้นา ความรับ ผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้
และนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม และโลกของการ
เปลี่ยนแปลง
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ตารางแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลการเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) และผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
หลักสูตร (Program Learning Outcomes)
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร
การศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล
ข้อ
ผลการเรียนรูข้ องสาขาวิชา
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และนวัตกรรมสาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาและจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ข้อ
ผลการเรียนรูข้ องสาขาวิชา
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงามตามหลักการและ/หรือ
จริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทางานของกลุ่ม
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและโลกของการเปลี่ยนแปลง
ข้อ
ผลการเรียนรูข้ องสาขาวิชา
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรื อเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้น คว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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3.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs)
ปีที่
1

(1)
(2)
(3)
(4)

2

(1)
(2)
(3)
(4)

3

(1)
(2)
(3)

ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฏี ทางการบริหารการศึกษา และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และเป็นผู้นาหรือมีส่วน
ริเริ่มให้ผู้อื่นมีการปฏิบัติตนทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้
สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่ได้รับได้อย่างสร้างสรรค์
มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา
มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ คานึงถึงผลที่
เกิดกับส่วนรวม มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นและเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
สามารถทางานร่วมกับสถานศึกษาและองค์การทางการศึกษาในการวางแผนการดาเนินงาน การติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทางการบริหารการศึกษาได้
สามารถทาการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิ ชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งโดยการพัฒนาความรู้ใหม่
หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ได้
สามารถดาเนินโครงการวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสาคัญ
มีทักษะการพัฒนางานด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษาให้ได้ องค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่โดยการ
ตีพิมพ์ในวารสารตามเกณฑ์ที่กาหนด

38

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องทาดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล
2.1.3 นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิ พนธ์ และผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
2.1.4 มี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ด าเนิ น การตามระบบและกลไกที่ ท าง
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การ
สารวจดังกล่าวข้างต้นและผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร
3.2 หลักสูตรแบบ 1.1
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์ และ
เสนอดุษฎีนิพนธ์
เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานดุ ษฎีนิ พนธ์ ห รื อส่ ว นหนึ่งของดุษฎีนิพ นธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.3 หลักสูตรแบบ 2.1
ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์ และ
เสนอดุษฎีนิพนธ์
เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานดุ ษฎีนิ พนธ์ ห รื อส่ ว นหนึ่งของดุษฎีนิพ นธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยพายัพและการอบรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่
อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
และหลักสูตรที่สอน
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.2.1 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.2.2 จัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่
1.2.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการสอน การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัย การจัดทาผลงานวิชาการ
และพัฒนาด้านการวิจัย และการจัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงาน
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่ว มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัยให้แก่อาจารย์
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการทาวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา
2.2.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษาโดดเด่น
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและให้คาแนะนา ตลอดจน
กาหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ตามการดาเนินการดังนี้
1.1.1 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 3 ปี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.1.2 จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่อ งมือวิจัย งบประมาณ ผลงานวิชาการทุก
ภาคเรียน เพื่อเป็นข้อมูลการประเมินของคณะกรรมการ
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเท่าทันโลกใน
ยุคปัจจุบัน
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกั บมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา
1.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เรีย นให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ
1.3 กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ผ่านแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ ทักษะวิชาการ และความพร้อมในการ
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
1.4 ตรวจสอบศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. บัณฑิต
บัณฑิตต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และมี ขีดความสามารถสูงในการบริหาร
การศึ กษาและการวิจั ย ด้า นการบริ ห ารการศึก ษา ตลอดจนนวั ต กรรมทางการบริห ารการศึก ษาเพื่อ นาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีความเป็น ผู้น าในการบริห ารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริห ารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา
2.3 มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถ
ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2.4 มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3. นักศึกษา
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3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพในแต่ละปีการศึกษาโดยมี
การวางแผนรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตร
3.1.2 หากนั กศึกษาไม่ผ่ านเกณฑ์ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและไม่มีพื้ นฐานด้า นการบริห าร
การศึกษา นั กศึก ษาต้ องศึ กษารายวิช าเสริ มพื้น ฐานเพิ่ม เติม ความความเห็ นชอบของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
3.1.3 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับฟังคาแนะนาสาหรับ
เตรียมความพร้อมในการเรียน
3.2 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและแนะแนว
นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.2.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมกันเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาเมื่อแรกเข้า และแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ดุษฎีนิพนธ์โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาต้องการทาดุษฎีนิพนธ์
3.2.2 การดูแลนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาปรึ กษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการหรือช่วย
แก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้ อาจารที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
3.2.3 การนั ดพบนั กศึ กษา: อาจารย์ที่ ปรึกษาและนัก ศึกษาในความดูแลจะนัดหมายเพื่อมาพบกั น
เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา
3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล: อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
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3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนาเข้าสู่การ
ประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีระบบและ
กลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ตรประชุมร่ ว มกั นเพื่ อวางแผนและตรวจสอบคุณ สมบั ติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากนั้นจึง
สารวจจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพื่อวางแผน
อัตรากาลังในอนาคต
4.1.2 กรณีที่มีตาแหน่ งว่างหรื ออาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสมและมีความจาเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม ให้
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเสนอเรื่ อ งขอบุ ค ลากรเพิ่ ม ตามขั้ น ตอนต่ อ คณะวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
4.1.3 กรณีส าขาวิช าได้รั บ อนุ มัติให้ รับบุคลากรเพิ่ม ให้ หั วหน้าสาขาวิช าประสานงานกับ ส านักงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์ เพื่อหาบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบคัดเลือก
โดยสอบสัมภาษณ์และการสาธิตการสอน
4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ นาเสนอผลงานในการประชุมทางวิช าการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานในเครือข่ายการบริหารการศึกษา และมีการนาการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา
เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์
4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ใน
สาขาวิชา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย
4.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนของอาจารย์ ตลอดจนจัดให้อาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
4.2.5 กระตุ้นอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
4.2.6 กาหนดให้อาจารย์ ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสร้างผลงานวิชาการ/การวิจัย
และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
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5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อระดมสมองในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและดาเนินการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ (จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ)
วิพากษ์สาระของรายวิช าและองค์ประกอบส่วนอื่ นๆ ของหลักสู ตรว่าถูกต้องตามหลักวิชา มี ความครบถ้ว น
สมบูรณ์ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถแข่งขันได้และความเป็นไปได้ในทางปฏิ บัติจริง แล้วจึงปรับแก้
หลักสูตรเพื่อดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป และกาหนดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา
5.2 การวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิช า
ที่จ ะเปิดสอน เวลาเรีย น เวลาสอบและผู้ สอนทั้งรายวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิช าบังคับ และรายวิช าเลือก ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเสนอรายวิชาเลือกให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาจะประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นจะพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการสอนและกาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษต้ องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยเลือกสรร ดังนี้
วิธีการอนุมัติ
กระบวนการเลือกสรร
1. พิจารณาคุณวุฒ/ิ ตาแหน่งทางวิชาการตรงสาขา
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเสนอขอ
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
พิจารณาอาจารย์ที่ขาดแคลนในรายวิชาที่ต้องเปิดสอนใน
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้วหัวหน้าสาขาวิชาเสนอ
หลักสูตร
การขอจ้างอาจารย์พิเศษตามขั้นตอนเสนอขออนุมัติตาม 2. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเสนอชื่อและคุณวุฒิ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ของผูท้ ี่จะจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ อัตราค่าจ้าง และสาเหตุ
ที่ต้องจ้างผ่านตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

5.4 การประเมินผู้เรียน
มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่ง ปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และมีกลไก คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมพิจารณาแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ. 2) รายวิชาจัดทารายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบ
ทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจนและมคอ. 5 ให้สอดคล้องกัน และให้และนักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชาการบริการ
การศึ ก ษา ซึ่ ง ในแต่ ล ะรายวิ ช าจะประเมิ น ผู้ เ รี ย นโดยใช้ ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
หลากหลายจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชานั้น และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
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6.1 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
6.2 หลักสูตรจะประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานข้ อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้น คว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการ
ประสานการจั ดซื้ อ หนั งสื อ นั้ น อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่อ หนั ง สื อ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อก็มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
6.3 มหาวิทยาลัยจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์อย่างเพียงพอ นอกจาก
หนังสือและตาราแล้วมหาวิทยาลัยยังได้จัดห้องทางานของนักศึกษาพร้อมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และระบบ Wi-Fi ในการสืบค้นข้อมูล
6.4 มีระบบการลงทะเบียน https://reg.payap.ac.th สาหรับนักศึกษา
6.5 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี มีทั้งหมด
จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีทผี่ ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการสอน
ในครั้งต่อไป
1.1.2 การประเมิน จากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิช า การสั งเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาและการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
1.1.3 การประเมินตนเองสาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาการประเมินกลยุทธ์การสอนของ
ตนเอง สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และผลคะแนนการ
สอบตามระบบและไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง)
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวกระทาในรูปแบบ ดังนี้
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1)
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2)
การประเมิน การสั งเกตการณ์ การสอนจากการสั งเกตชั้น เรียนในการใช้วิธีการสอนงาน และ
กิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้กระทาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชา
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการจาเป็นและสภาพการณ์ของหลักสูตรตลอดจนถึงความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษา
สารวจสาระของโครงสร้างหลักสู ตรในการผลิ ตบัณฑิตว่ าสอดคล้ องต่อความต้องการจาเป็นและสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับความ
ต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน
ในการช่วยเหลือดูแลนั กศึกษา การน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
2.2 การประชุมอภิปรายเพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุง
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมิน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย จานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
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ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รั บผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมู ลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและทารายงานรายวิชา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีและจัดทาร่างรายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อพิ จ ารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิ ดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุ งหลั กสูตรทั้งฉบับจะกระทาทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่ อให้ห ลักสู ตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548
ระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่ องด้ว ยข้ อกาหนดมหาวิท ยาลั ย พายัพ พ.ศ. 2548 มีรายละเอี ยดที่เ กี่ยวข้องกั บการศึกษาระดั บ
ปริ ญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ทางหลั กสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลั ย พายั พ จึ งขอน าเสนอเฉพาะในส่ ว นที่เกี่ยวข้ องกับข้อก าหนดในระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ อ้างอิงใน
มคอ. 2 เท่านั้น ได้แก่ หมวด 10 และหมวด 12
หมวด 10
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
10.4 การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน
10.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
10.4.2.1 การลงทะเบียน
1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบ เงื่อนไขและความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ
3) นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6
หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน หรือตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
4) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาใดๆ ที่เคยได้ลาดับขั้น B หรือสูงกว่าไม่ได้
5) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาแล้วแต่ยังทาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ต้อง
ลงทะเบียนชาระค่า ธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน
10.4.2.2 การบอกเพิ่มและเลิกรายวิชาเรียน
1) การขอเพิ่มรายวิชากระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ 2 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้นยื่นเอกสารต่อสานัก
ทะเบียนและบริการการศึกษา
2) การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่แล้วยื่นเอกสารต่อ
สานักทะเบียนและบริการการศึกษา
(2.1) การบอกเลิกรายวิชานั้นกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา
(2.2) การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกติ หรือ
หลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับอักษร W สาหรับรายวิชา
นั้นๆ
(2.3) การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อนต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้รับอักษร W แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษา
จะได้รับอักษรระดับคะแนน F สาหรับรายวิชานั้นๆ
(2.4) การคืนเงินในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกรายวิชา
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ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนักศึกษามีสิทธิ์ ขอคืนค่า
หน่วยกิตและค่าบารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจานวน
ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมหาวิทยาลัยให้ออก
หรือสั่งพักการเรียนหรือลาพักและจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมดภาคการศึกษานั้นๆ โดยยื่นขออนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบารุงการศึกษาแก่นักศึกษา
ค. นักศึกษาที่บอกเลิกเรียนบางรายวิชาและยังคงเรียนรายวิชาที่เหลืออยู่ไปจนหมด
ภาคการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิกนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่
นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพิ่มรายวิชาหนึ่ งภายในเวลาที่กาหนดไว้ โดยที่สาขาวิชาที่สังกัดอยู่
อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด
ง. กรณีที่นักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบารุงและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย
(2.5) การบอกเลิกทุกรายวิชาจะทาได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น
(2.6) นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนชาระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์จะลาออกหรือ
บอกเลิกกลางคันต้องชาระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น
10.5 ระยะเวลาการศึกษา
10.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
8 ปี การศึกษา ส่ ว นผู้ ที่ส าเร็ จ ปริ ญญาโทแล้ ว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ ใช้เวลาศึกษาไม่เ กิน 6 ปี
การศึกษา
ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น และนับรวม
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย
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10.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
10.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา
1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
เมื่อได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
2) บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดผล นอกจาก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP (No Pass)
3) อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
(ต่อ 1 หน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Averages)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Below Averages)
อ่อนมาก (Poor)
ไม่ผ่าน (Fail)

4) นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
แสดงผลการศึกษาโดยมีความหมาย ดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
EP

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn)
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
การวัดผลผ่าน (Pass)
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
กาลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)

(4.1) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษาไม่สามารถเรียนหรือ
ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้มระดับ
คะแนนใหม่ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาคการศึก ษา
ถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถจะทาการวัดผลเพื่อจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณา
เป็นรายกรณีไป หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษรระดับคะแนน F
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(4.2) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด การบอกเลิกต้องดาเนินการตามระเบียบการศึกษาและการ
วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้อ 2 และไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.3) อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ
โดยไม่ขอรับหน่วยกิตแต่อย่างใด
(4.4) อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่าน
เป็นที่พอใจ
(4.5) อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่านรายวิชา
นั้นๆ จนเป็นที่น่าพอใจ
อักษร P หรืออักษร NP สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนเพื่อ
เป็นการเพิ่มความรู้พื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม
 อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ าวิทยานิพนธ์ผ่านหรือไม่ผ่าน
ทั้งนี้ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นาจานวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพื่อคานวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(4.6) อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ในระหว่างการ
วัดผลและหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.7) อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก
(4.8) รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F และอักษร
ระดับคะแนน P, EP ทีไ่ ด้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร
(4.9) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน C+
และ C โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
(4.10) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร
10.6.2.2 การประเมินผลการศึกษา
1) การประเมิน ผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ล ะคนจะกระทาเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาแต่ล ะภาค
การศึกษา
2) มหาวิ ท ยาลั ย จะคิ ด แต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจากหน่ ว ยกิ ต และแต้ ม ระดั บ คะแนนของ

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D และ F
3) ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนสะสมของรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งไม่มีการปัดเศษ
4) ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ให้คานวณดังนี้
(4.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา ให้นาผลรวมของแต้มระดับคะแนนของ
รายวิช าในระดับบั ณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต สะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ
(4.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
1) นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อยแล้ว
2) ในการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่าตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) บางสาขาวิชาอาจจะกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ก่อนจึง
ได้รับอนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์
4) บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กาหนดการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา
5) การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาและจะต้องมีกรรมการ
ตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจานงต่อสาขาวิชาของหลักสูตร
ที่ตนศึกษาอยู่ซึ่งสาขาวิ ชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย ทราบเพื่อดาเนินการจัดสอบต่อไปภายในสัปดาห์ที่ 2
ของภาคการศึกษา
7) บัณฑิตวิทยาลัย จะแจ้ งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบ
ประมวลความรอบรู้
8) การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP
9) คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสิ นการสอบโดยใช้ระดับอักษรคะแนน P หรือ NP
โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
10.6.2.4 การทาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
1) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียน
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
2) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติ
ตามขั้นตอนต่อไป
3) นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งภาษาใดได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุมแต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
4) นักศึกษาจะต้องยื่ นคาร้องต่อสาขาวิชาเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์ตามเวลาที่บั ณฑิตวิทยาลั ย กาหนด การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทาได้ต่อเมื่อ
นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
5) บัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6) นักศึกษาต้องส่งสาเนาวิทยานิพนธ์จานวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนสอบ)
7) การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
EP
หมายถึง
วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
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P
หมายถึง
ผ่าน (Pass)
NP
หมายถึง
ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass)
8) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, PC, NP
โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
9) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6 เมื่อดาเนินการสอบแล้ว ให้รายงานผลต่อ บัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์
10) นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจานวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย
10.6.2.5 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่ อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้ได้ปริญญาเมื่อ
ผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้
1) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
2) จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3) จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
4) ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย
5) ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
6) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน จะต้องผ่าน
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) สอบผ่าน TOEFL ในระดับที่กาหนด หรือ
2) สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิ ตศึกษา
ในระดับที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรือ
3) เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโทที่ทาการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
12.1.2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) สอบข้อเขียนความถนัดทางภาษาอังกฤษ และ/หรือความถนัดเฉพาะสาขาวิชา
2) สอบสัมภาษณ์
3) พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
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1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2) ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ด้วยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่ละ
หลักสูตรกาหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียนไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1) การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิ ตศึกษาในสถาบันหรือต่างสถาบัน
สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1.1) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
(1.2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจตามกฎหมายรับรอง
2) การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1) เป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2.2) เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบเนื้อหา
รายวิชานั้นๆ
(2.3) เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรืออักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า
(2.4) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2.5) การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์จะกระทามิได้
12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถกระทาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(1.2) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
2) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
(2.1) การเทียบโอนความรู้
(2.1.1) ผู้ ข อเที ย บโอนจะต้ อ งสอบเที ย บความรู้ เ ป็ น รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบโอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนทุกรายวิชา
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(2.1.2) สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/หรือเกณฑ์การ
ตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชากาหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานมาแสดง
เพื่อขอเทียบโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบมาตรฐานเป็นกรณีๆ ไป
(2.2) การสอบวัดความรู้ ผู้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ
อักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(2.3) การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบ และ/หรือการประเมินความรู้ของมหาวิทยาลัย
ให้ บั น ทึ ก “CE” (Credits from Examination) ส่ ว นการบั น ทึ ก ผลการเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการใช้ แ บบทดสอบ
มาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test) โดยให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่ จะ
ไม่ให้อักษรระดับคะแนนและไม่มีการนามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2.4) กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนให้ถือว่าผู้ขอ
เทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องชาระค่าธรรมเนียมในการเที ยบโอนรายวิชาบังคับ
ก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
(3.1) หน่วยกิตที่ได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมที่
ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร
(3.2) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา
12.1.2.6 การลาพักและลาออก
1) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่านั้นจะต้องยื่นคาร้อง
ตามแบบของมหาวิทยาลัยและชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือ
ภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว
2) นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กาหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
1) ถึงแก่กรรม
2) ลาออก
3) ศึกษาจบหลักสูตร
4) ใช้ เวลาศึ ก ษาเกิ น กว่า ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ใ ห้ นับ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ าศึ ก ษาและนั บ รวม
ระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย
5) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติโดยไม่ลาพักการเรียนและไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
6) ไม่ชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7) ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรกโดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
8) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชาที่นับหน่วยกิตในหลักสูตร
ครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต
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9) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ในกรณีที่เป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
10) สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ
11) มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง
12) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิดจากความประมาท)
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ เทคนิคและระเบียบวิจัยเบื้องต้น กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
การปฏิบั ติการวิเคราะห์ ข้อมูล ความรู้ พื้นฐานการใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปตามระเบียบวิจัยทางการศึกษาเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลและการแปลผล การหาค่าสถิติสาหรับการวิจัย การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าสัดส่วนความถี่ ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุคูณ การเขียนรายงานการวิจัย และการนาผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
PA 501 Research Methodology of Educational Administration
3(3-0-6)
Fundamental concepts, theories, knowledge, techniques, and research methodology;
research procedures and designs; tool construction; data analysis; data processing and
interpretation; identifying statistical values for research; Chi-Square tests; testing for frequency
proportion, correlation values, and differences between means; variance analysis; simple and
multiple correlations; research report composing; and application of research findings to
administrate and develop educational quality.
ปบ 502 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ รูป แบบ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารการศึกษา บทบาทหน้าที่และความ
รับ ผิดชอบของผู้บ ริห ารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริห ารการศึกษาและการบริห าร
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริหารงานคณะบุคคล
และการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้ เรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็น การประยุกต์ใช้ความรู้ การบริหารเครือข่าย
สาหรับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทาง
วิ ช าการและการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารออกแบบนโยบาย การวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลการบริห ารสถานศึกษา การกากับติดตามส่ งเสริมและประเมินสถานศึกษาโดยวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบท
สังคม
PA 502 Educational Administration Principles and Theories
3(3-0-6)
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Theories, principles, patterns, processes, and functions in educational administration;
roles, duties, and responsibilities of educational administrators; laws relating to education;
educational and institution administration; academic administration for quality and academic
excellence; personnel faculty and personnel administration; administrative, finance,
procurement, and building management; innovation and information technology for
administration and learning; administration of learning sources and environment to enhance
learning management in developing learners’ life skills so that they learn to be able to manage
and think critically; application of knowledge in network management to administrate education
and educational institutions; practicum of analyzing and synthesizing academic documents and
relevant research leading to policy design; planning to increase efficiency and effectiveness of
educational institutions administration; and monitoring, overseeing, enhancing, and evaluating
educational institutions via strategic planning of administrative processes into practice to
enhance learning management in line with educational institutions’ contexts and their social
contexts.
ปบ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนทางวิชาการ
ศัพท์เทคนิค บทความวิชาการ วารสาร และหนังสือตาราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
PA 503 English for Educational Administrators
3(3-0-6)
Development of English skills focusing on reading and academic writing skills, technical
terminology, academic articles, journals, and textbooks relevant to educational administration.
(2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
P/NP
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทาดุษฎีนิพนธ์ การ
ค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาการวิจัย การนาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และการวิพากษ์
ประเด็นสาคัญต่อที่ประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนาไปสู่
การเขียนโครงร่า งดุษฎีนิพนธ์ ระเบีย บวิธีวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคการเก็บข้อมูล การแปลผลข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการวิพากษ์ต่อที่ประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้โครงร่างดุษฎี
นิพนธ์เพื่อพัฒนานาไปสู่การทาดุษฎีนิพนธ์
PA 611 Doctoral Dissertation Seminar
P/NP
Synthesis of educational administration research; development of research topics and
problems for doctoral dissertation; searching and evaluating literature supporting research
problems; presentation of doctoral dissertation and criticism on key issues at seminar
conferences to obtain proper topics that are up-to-date enough for changing situations leading
to composing doctoral dissertation proposals; proper research methodology; data collection
techniques; data interpretation and analysis; presentation of doctoral dissertation proposals and

62
criticism toward seminar conferences to obtain doctoral dissertation proposals leading to
developed doctoral dissertations
(3) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
ปบ 721 ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
ทฤษฎีและหลักการพฤติกรรมองค์การที่ประยุกต์ใช้กับองค์การทางการศึกษา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทฤษฏี ภ าวะผู้ น า การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คม ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นา ภาวะผู้นา ความเป็นผู้นาทางวิชาการ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศ
เพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
การปฏิสั มพัน ธ์ และการพัฒ นาเพื่อนร่ ว มงาน ความสั มพันธ์ร ะหว่างสถานศึ กษากับชุมชนและท้องถิ่น การ
บริหารงานระบบเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บ ริห ารสถานศึกษาและผู้ บริ หารการศึกษา ความเชี่ยวชาญแห่งตนในการบริห ารการศึกษา การสร้าง
วัฒนธรรมความฉลาดร่วมในองค์การ การบูรณาการคุณค่าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลคู่ไปกับภูมิปัญญาสากล
ประสิทธิภาพของผู้บริหารในยุคการปฏิรูปการศึกษา
PA 721 Leadership for Educational Organization Administration
3(3-0-6)
Theories and principles of organizational behaviors applied to educational organizations;
theories of behavioral science; strategies of human resource development; theories of
leadership; changing world and societies; leaders of changes; leaders’ behavior; leadership;
academic leadership; resource mobilization for education; supervision to develop teachers so
that they can manage lerners’ learning to grow at its maximum potential; risk and conflict
management; colleagues and interaction development; moral and ethics of educational
institution administrators and educational administrators; self-expertise in educational
administration; creation of co-intelligent culture in organizations; integration of Thai wisdom
values to advance side by side with international wisdom; efficiency of administrators in the
educational reform era
ปบ 722 การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ
3(3-0-6)
แนวคิ ด และหลั ก การในการพั ฒ นานโยบายทาง การบริ ห ารการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
กระบวนการพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์
นโยบาย การใช้นโยบายเพื่อควบคุมโครงสร้ างการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ปรัชญาและ
หลักการทางการศึกษากับการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ แบบจาลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
PA 722 Policy Development and Strategic Plans for Excellent Educational Institution
Administration and Education
3(3-0-6)
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Concepts and principles in developing educational administration policies for
excellency; development processes of policies and strategic plans in administrating educational
institutions and education; policy analysis; policy implementation to oversee structures of
educational institution administration and educational administration; philosophy and
educational principles for policy determination; strategic models in establishing and developing
educational policies to be in line with current and future social needs
ปบ 723 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดของกระแสโลกกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สะท้อนให้สังคม
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและค่ านิยม ผลกระทบต่อบริบทด้านสังคมและด้านการเมื อง และบริบทด้านเศรษฐกิจ
แนวคิดและเทคนิคการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การ
ออกแบบ การเลือกใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อการพัฒนาแนวคิด และการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา
การจัดระบบการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาให้ทั่วถึง พอเพียง เท่าเทียม
เป็นธรรม ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง ภูมิ
ปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการสร้างนวัตกรรม
PA 723 Change Management of Technology and Innovation in Educational Administration
3(3-0-6)
Concepts of global trends and changes of new technology and modern innovation
reflecting social changes in views and values; impacts on social, political, and economic
contexts; concepts and techniques in applying information technology into educational
institution administration and educational administration; design, selection, and management
of technology and innovation in education to operate and improve continually; impacts on
conceptual development and paradigm changes in educational management; educational
system arrangement; educational quality enhancement and administration to be conclusive,
adequate, equal and fair; outcomes of educational administration toward Thai society
development to become qualified, wisdom-based, learning-based, and innovative
ปบ 724 การพัฒนาการบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และกิจการและกิจกรรม
นักเรียน
3(3-0-6)
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการ
และกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมอย่างมีปรัชญาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อ
การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง และการนา
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ผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารหลักสูตร การ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และกิจการและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาผู้นารุ่นใหม่
PA 724 Developing Curriculum, Teaching, Measuring and Evaluating Learning Outcomes,
and Student Affairs and Activities Administration
3(3-0-6)
Development of academic management in curriculum, teaching, measuring and
evaluating learning outcomes, student affairs and activities, learning and teaching management,
and supplementary teaching philosophically for enhancing quality and excellence; developing
school curriculum creatively to enhance the life skills, morals, and ethics for differentiated
ability learners; developing innovations and information technology for curriculum and learning
management; developing learning resources and learning environment; developing supervision
for curriculum and learning management; developing measurement and evaluation
management of learning outcomes; students’ support for students’ development; developing
quality assurance, creating self-assessment report and using evaluation results for academic
management; contemporary issues in developing curriculum, teaching, measuring and
evaluating learning outcomes, and student affairs and activities administration for creating a new
generation of leaders
ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ แนวโน้ม ประเด็น ปัญหาและวิกฤตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการ
บริหารการศึกษา การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในโลกแห่ง
การเปลี่ย นแปลง จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้ บริหาร หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสั ตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
การบริหารคนเก่งและการสร้างแนวทางการพัฒนาคนเก่ง การพัฒนาแนวทางการบริหารพฤติกรรมและความ
แตกต่างของบุคคลเพื่อการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาตนเอง เพื่อนร่วมงานและบุคลากร การพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้ บริห ารการศึกษา แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้ บริห ารมืออาชีพ ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการยกระดับผลการปฏิบัติงานสู่
องค์การสมรรถนะสูงและการสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0
PA 725 Developing Human Resource Management in Education
3(3-0-6)
Analysis of visions, trends, issues, problems, and crises in human resource management
in educational administration; development of concepts, theories, models, and systems of
human resource management in education in Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity
(VUCA) world; administrators’ spirit and ideology; good governance, integrity, virtue, and
professional ethic in educational and school administration; professional administrators; talent
management and guideline establishment to develop the talent; developing approaches for
managing different types of people personalities to build good relationships and further self
and others development; professional development of educational institution administrators
and educational administrators; development guidelines to become professional administrators;
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related laws and regulations; contemporary issues in human resource management to escalate
performance towards high-competency organizations and create Thailand 4.0

ปบ 726 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์การบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคมและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก การบริหารสถานศึกษาและองค์กรทางการศึกษาที่ตอบสนองโลกในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
ความรู้ เกี่ยวกับการบริห ารการศึ กษาและการบริห ารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นผู้ นาทาง
วิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึก
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
PA 726 Educational Administration for Sustainable Development
3(3-0-6)
Analysis of knowledge bodies in administrating educational institutes and education to
apply into administrative situations, in line with macro contexts and social regions, and respond
to changes in Thai and global societies; administration of educational institutes and
organizations responding to 21st-century globe; knowledge management regarding educational
institutes and organizations administration for sustainable development; academic leadership;
learning source and surrounding administration to enhance learning management; application
of quality assurance results into developing educational quality; good governance; exemplary
conduct in terms of public consciousness and responsibilities
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นสากล คุณลักษณะขององค์กรที่มีคุณภาพระดับสากล การพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพระดับสากล หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การกาหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แนวคิดการ
พัฒ นาตัวบ่ งชี้คุณภาพการศึกษา ความสั มพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนและท้องถิ่น การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การกากับและ
ติดตามการประกัน คุณภาพการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้ บริหารในการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ สากล
แนวคิดและวิธีวิทยาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขององค์กรสู่สากล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาขององค์กรและแนวทางแก้ไข
PA 727 Educational Quality Development to Internationalization
3(3-0-6)
Concepts on internationalization; characteristics of organizations meeting international
quality; organizational development to meet international quality; principles and processes in
educational quality assurance; internal and external quality assurance; educational quality
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enhancement; educational standard and quality determination; concepts on educational
quality indicator development; relationships between organizations and local communities; selfassessment report writing; educational quality assessment; continual quality improvement;
quality assurance monitoring and overseeing; administrators’ roles and duties in developing
organizational quality to internationalization; concepts and methodology in quality
improvement; factors influencing educational quality; research to develop organizations’
educational quality to internationalization; problem issues regarding organizations’ educational
quality and solutions
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
3(135)
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้นา การนิเทศภายใน ปัญหาขององค์กร การวางแผนการประเมินผล
การตัดสินใจ กิจกรรมการบริหารในองค์การทางการศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
PA 728 Practicum in School and Educational Administration
3(135)
Enhancement of skill and practical experience in school and educational administration;
analysis of leadership behavior, internal supervision, organizational problems, planning,
evaluation, decision making, and educational organization activity, field study for the best
practice of an educational organization, and practicum in educational administration
(4) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์
60
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกาหนดภายใต้การ
กากับดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
PA 891 Doctoral Dissertation
60
Research to establish new knowledge content or innovation in educational
administration for national development individually based on regulations and processes
determined by the department under advisors’ supervision
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์
36
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้บ ริหารการศึกษาและการพัฒ นาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกาหนดภายใต้การกากับดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
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PA 991 Doctoral Dissertation
36
Research to establish new knowledge content or innovation in educational
administration for professional development of educational institution administrators and
educational administrators and for national development individually based on regulations and
processes determined by the department under advisors’ supervision
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ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร. จรัญญา
เทพพรบัญชากิจ

ผลงานทางวิชาการ
Thepphornbanchakit, J. (2004). How a discourse peak is revealed in
Kukrit’s short story, “Mom.” SEALS XIV, Volume 2 (Papers
from the 14th Annual Meeting of the Southeast Asian
Linguistics Society (pp. 73-78). Canberra, AU: The Australian
National University.
Thepphornbanchakit, J. (2004). Translator, Education for Peace, a
speech given by Carlos Filipe Ximenes Belo (Bishop of East
Timor), the Nobel Peace Prize Laureate 1996. Retrieved from
peace-foundation.net.7host.com/pdf/2005-0307/EducationForPeace.doc
Thepphornbanchakit, J. (2006, July). Course delivery in foreign
languages. Paper presented at the 2nd Asia Pacific
Professional Leaders in Education (QS APPLE 2006).
Singapore: Nanyang Technology University.
Thepphornbanchakit, J. (2007, August). A discourse analysis of the
plot and profile of a Thai short story, “Mom.” Paper
presented at the International Convention of Asia Scholars 5
(ICAS 5): Sharing a Future in Asia. Kaula Lumpur, Malaysia:
Universiti Kebangsaan Malaysia. Retrieved from
http://www.icassecretariat.org/icas5/index.php?q=node/9
Thepphornbanchakit, J. (2008, January). Conference Convener,
Responding to Change: Flexibility in the Delivery of
Language Programmes. Hong Kong: Hong Kong University of
Science and Technology and Payap University.
Thepphornbanchakit, J. (2009, August). The distinctive meanings of
the word ‘kau’ employed in M.R. Kukrit Pramote’s short
story, “Mom.” Paper presented at the International
Convention of Asia Scholars 6 (ICAS 6): Think Asia! Daejeon,
South Korea: Chungnam National University. Retrieved from
https://issuu.com/iias/docs/icas6
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ. (2556). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 23(2), 2546.
(TCI 2)
Thepphornbanchakit, J. (2018, November). Preliminary provisions of
university-certified English language courses to Myanmar
refugees living in camps along the Thailand-Myanmar
border. Paper presented at the 4th ASIAENGAGE Regional
Conference 2018 on Rising to the Challenge of SDGs in Asia
through University Community Engagement. Chiang Mai:
Chiang Mai University and Universiti Kebangsaan Malaysia.
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ชื่อ-นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จักรปรุฬห์
วิชาอัครวิทย์

ผลงานทางวิชาการ
Retrieved from
asiaengage2018.cmu.ac.th/index.php?page=106a6c241
b8797f52e1e77317b96a201
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ. (2561). การพัฒนาแนวทางการบริหารการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: ทิศทางและ
แนวโน้มการผลิตครูไทย (น. 620-627). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (2564). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (น. 387-402).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
Thepphornbanchakit, J., & Thepphornbanchakit, N. (2021). Preliminary
provisions of university-certified English language courses to
Myanmar refugees living in camps along the ThailandMyanmar border. Proceedings of the 11th Payap University
and UNRN Research Symposium 2021 (pp. 629-643). Chiang
Mai, Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Katang, K., Wichaakkharawit, C., & Romkaew, N. (2018). The
management of learning resources to support learning
based on the philosophy of sufficiency economy of Ban
Mae Daet Noi School, Galyani Vadhna District, Chiang Mai
Province. Proceedings of the 1st International Conference
on Sustainable Education Development (ICSED 2018),
Building Professional Learning Community to Shift Quality
of Education Sustainably (pp. 172-179). Ubon Rachathani:
Ubon Rachathani Rajabhat University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
ศุภมาศ เสนธรรม, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้นา, 8(32), 315-324.
(TCI 2)
สุปรานี จีนใจ, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การศึกษาสภาพและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ
บริหารการศึกษาและภาวะผู้นา, 8(32), 325-334.
(TCI 2)
กุลธร ดอนแก้ว, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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อาจารย์ ดร. ประภัสสร
สมสถาน

4

รองศาสตราจารย์
ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ

ผลงานทางวิชาการ
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา,
8(31), 273-282.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุ พันธ์, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562).
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรมทีม่ ีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษาพหุชาติพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 425-440.
(TCI 3)
วราภรณ์ วงษาปัน, สาเนา หมื่นแจ่ม, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562). การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ของครูโรงเรียนบ้านแม่
จ้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง, 8(1), 124-138.
(TCI 2)
สมจิต ไชยเชษฐ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). การ
บริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA).
วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 177-192.
(TCI 2)
สมหวัง โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). การ
บริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัย
สารพัดช่างเชียงใหม่. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 193-204.
(TCI 2)
ประภัสสร สมสถาน. (2564). การหาประสิทธิภาพและผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่องคาราชาศัพท์สาหรับพระมหากษัตริย์ หมวดร่างกาย วิชาภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 31(1), 1-14.
(TCI 2)
Somsathan, P., & Sanjaiprom, S. (2021). Learning online preparedness
during COVID-19 in Thailand. Journal of MCU Peace Studies,
9(3), 884-894.
(TCI 1)
Somsathan, P., & Patsriruang. S. (in press). Lessons Thai higher
education can learn from the open university concept –
addressing the needs of an aging workforce, reducing
education inequity and university survival. Saengtham
College Journal.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และรัตนากาล คาสอน. (2560).
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, 8(2), 101-117.
(TCI 2)
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ผลงานทางวิชาการ
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, ไกรลาศ ดอนชัย, และปวันรัตน์ บัว
เจริญ. (2561). ความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 4(2), 37-58.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์ มมร, 7(1), 241-254.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 5(1), 107-125.
(TCI 2)
ไกรลาศ ดอนชัย, ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัว
เจริญ. (2562). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครู
ตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วารสารบัณฑิตวิจัย, 10(1), 1-21.
(TCI 2)
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตั นกุล, ปาริชาติ บัวเจริญ, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ราชมงคลล้านนา, 7(1), 59-71.
(TCI 3)
พัชรียา ข่ายสุวรรณ, และปาริชาติ บัวเจริญ. (2562). การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มมร, 7(2), 67-80.
(TCI 2)
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตั นกุล, ปาริชาติ บัวเจริญ, กนิษฐา ลังกาพินธุ์, และปวันรัตน์
บัวเจริญ. (2563). ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 6(1), 180-196.
(TCI 2)
Buacharoen, P., & Techapunratanakul, N. (2016). The relationship
between study habits, attitudes, and teaching behavior and
achievement in learning of bachelor level students of
Rajamangala University of Technology Lanna. Proceedings of
the Asian Conference on Education 2016 (pp. 345-370).
Nagoya, Japan: The International Academic Forum (IAFOR).
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Buacharoen, P., & Buochareon, P. (2018). Quality assurance of
Rajamangala University of Technology Lanna RMUTL. RMUTL
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต

6

อาจารย์
ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

ผลงานทางวิชาการ
Journal, 6(2), 1-10. Retrieved from https://so05.tcithaijo.org/index.php/balajhss/article/view/164127
(TCI 2)
Phanphonlakrit, N. (2014). The effects of a development program on
the social consciousness of juvenile offenders in ASEAN: A
case study of the positive potential development program in
the District 7 Vocational Training Center, Chiang Mai Province,
Thailand. Proceedings of the 3rd ICADA 2014: ASEAN and
Globalization: Integration, Diversity, and Prosperity. The 3rd
International Conference on Advancement of Development
Administration 2014 – Social Sciences and Interdisciplinary
Studies (pp. 286-298). Bangkok, Thailand: National Institute of
Development Administration (NIDA). Retrieved from
https://www.nmu.ac.th/th/File/The%20Proceeding.pdf
นงนภัส พันธ์พลกฤต, และฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
จิตจริยธรรมในการดาเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3), 471-479.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกฤต. (2562). ความสาเร็จในการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน: จาก
ผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(2), 41-54.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุ พันธ์, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562).
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
พหุชาติพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา.
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 425-440.
(TCI 3)
นงนภัส พันธ์พลกฤต และคณะ. (2562). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ,
29(2), 161-172.
(TCI 2)
Boonteerarak, P., & Jenwachirapong, R. (2019). The learners’ needs
analysis for the development of an English curriculum for
convenience retailing store. Proceedings of the 9th Payap
University Research Symposium 2019 (pp. 196-206). Chiang
Mai, Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Boonteerarak, P., & Wongnang, K. (2017). The triangulation in sources
and methods: Task-based needs analysis for the development
of an English training module for cultural interpreters.
Proceedings of the 6th Burapha University International
Conference 2017 (pp. 134-144). Chonburi, Thailand: Burapha
University.
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(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Boonteerarak, P. (2017). The application of the transactional theory of
reading instruction in the 21st-century context. Payap
University Journal, 27(1), 61-72.
(TCI 2)
Wattanakul, P., & Boonteerarak, P. (2017). From needs analysis to
curriculum design: The implementation of a self-study ESP
curriculum to enhance communicative English ability of tickets
sellers of public bus service. Payap University Journal, 27(2),
133-150.
(TCI 2)
Sirikhan, S. (2017). The needs of intelligibility for registrar office
personnel in English as a lingual franca for specific purposes
context. Proceedings of the 5th International Seminar on
English Language and Teaching (ISELT-5) (pp. 153-161). Padang,
Indonesia: University Negeri Padang. Retrieved from
ejournal.unp.ac.id/index.php/selt/issue/view/814
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Sirikhan, S. (2018). “We should see half half”: The voice of nonacademic staff in a private Thai university towards the
use of English for internationalizing university.
Proceedings of the 9th Payap University Research
Symposium (pp. 185-195). Chiang Mai, Thailand: Payap
University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Sirikhan, S. (2019). Stallholders’ needs for using English in
advertisements for cultural products: A case study of
the Sunday walking-street market in Chiang Mai. Journal
of Community Development Research (Humanities and
Social Sciences), 12(2), 96-108.
(TCI 1)
สกุณี เกรียงชัยพร, และสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างวินัย
ฝ่ายวิญญาณกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักศึกษาในสถาบันคริสต์
ศาสตร์: กรณีศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีและสถาบัน
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์. วารสารวิชาการแสงธรรม, 9(2), 116-129.
(TCI 2)
ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, สกุณี เกรียงขัยพร, และสันติภาพ วิริโยทัย. (2560). การ
วิเคราะห์เพลงรวีวารศึกษาและองค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ้านคริสต์ศาสนศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมนาเสนอ
ผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 (น. 920). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสง
ธรรม, และสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
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Kriangchaiporn, S. (2018). Narrative as a teaching tool for application in
Christian teaching in Thailand. Proceedings of the 11th Payap
University and UNRN Research Symposium 2021 (pp. 988995). Chiang Mai, Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Kriangchaiporn, S. (2019). Critical reflection as a tool for deep learning:
DIKW model revisited. Proceeding of United Board
International Conference on Innovation in Education:
Opportunities and Challenges in Southeast Asia (pp. 988-996).
Semarang, Indonesia: Soegijapranata Catholic University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
สกุณี เกรียงชัยพร. (2563). การบูรณาการมิตจิ ิตวิญญาณกับหลักสูตรคริสต์
ศาสนศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมนาเสนอผลงานวิชาการด้าน
คริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (น. 106-121). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสงธรรม, และสภา
คริสตจักรในประเทศไทย.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
Wattanakul, P. (2017). The effects of a self-study ESP course’s
implementation on communicative English ability of public
red mini-bus drivers in Chiang Mai, Thailand. Proceedings of
the 15th Asia TEFL and 64th TEFLIN International Conference
(pp. 147-160). Padang, Indonesia: State University of Padang.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Wattanakul, P., & Boonteerarak, P. (2017). From needs analysis to
curriculum design: The implementation of a self-study ESP
curriculum to enhance communicative English ability of tickets
sellers of public bus service. Payap University Journal, 27(2),
133-150.
(TCI 2)
House, C. S., & Wattanakul, P. (2020). Implementation of an integrated
play-based and brain-based curriculum to enhance English
listening and speaking skills for communication of preschool
students in Myanmar. Proceedings of the Payap Research
Symposium 2020 (pp. 227-237). Chiang Mai, Thailand: Payap
University.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
Wattanakul, P. (2020). A development of the self-learning English for
specific purposes course to enhance communicative English
ability of public bus service’s customer relation officers.
Proceedings of the 1st International Conference on Education
Innovation and Development for Classroom in the 21st
Century (pp. 153-158). Udon Thani, Thailand: Udon Thani
Rajabhat University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
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Yang, S., & Peng, Y. (2021). I am like a lost child: L2 writers’ linguistic
metaphors as a window into their writer identity. Frontiers in
Psychology, n.d.(12), 1-7. doi: 10.3389/fpsyg.2021.648667
(Scopus)
Yang, S. (2020). Meaningful literacy and agentive writer identity.
MEXTESOL Journal, 44(4), 1-15.
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1 ศาสตราจารย์
ดร. ธีระ รุญเจริญ
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ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์

ผลงานทางวิชาการ
นันทิยา สถิตพงศ์พิพัฒน์, ธีระ รุญเจริญ, ศรุดา ชัยสุวรรณ, และสมพร ชาลีเครือ.
(2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรูท้ ี่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาลประจาอาเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ (น. 54-66). ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
สุจรรยา ขาวสกุล, ธีระ รุญเจริญ, และวรสิทธิ์ รัตนวราหะ. (2560). ผู้บริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทลั . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ (น. 138-148). ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
สุเนตร ขวัญดา, ธีระ รุญเจริญ, และวรสิทธิ์ รัตนวราหะ. (2560). แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (WIL) สู่สถานศึกษาในยุคดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3:
2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (น. 149-161). ลาปาง: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
วิวรรณทอง ผิวทน, ธีระ รุญเจริญ, และกิตติ วงษ์ชวลิตกุล. (2561). การศึกษาความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 214-227.
(TCI 1)
รัตน์ดา เลิศวิชัย, และธีระ รุญเจริญ. (2562). องค์ประกอบภาวะผู้นาการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(4), 65-78.
(TCI 2)
เกริกก้อง มังคละพฤกษ์, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2561). การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดเสริมสร้างค่านิยมในการ
ทางาน. วารสารร่มพฤษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 36(3), 159-178.
(TCI 2)
อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พนั ธ์, วลัยพร ศิริภริ มย์, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2561).
การบริหารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด
คุณลักษณะความเป็นผู้นาทางทหารและความมั่นคงของชาติในศตวรรษ
ที่ 21. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9(2), 49-62.
(TCI 2)
จิตรวรรณ เอกพันธ์, สุกัญญา แช่มช้อย, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2563). การ
บริหารวิชาการโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดนักคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16(1), 7185.
(TCI 2)
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ดร. สมาน อัศวภูมิ

ผลงานทางวิชาการ
พวงสุรีย์ วรคามิน, นันทรัตน์ เจริญกุล, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2563). ความ
ต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนเอกชนตามแนวคิด
อัจฉริยภาพทางดิจิทลั ของนักเรียนประถมศึกษา. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16(1), 86-100.
(TCI 2)
Zhang, Q., Siribanpitak, P., & Charoenkul, N. (2020). Creative leadership
for primary school principals to promote teachers’ creativity
in Guangxi, China. Journal of Education Studies, 48(4), 91112.
(TCI 2)
วจีพร สุขสมบูรณ์, ฉัตรนภา พรหมมา, ระพินทร์ โพธ์ศรี, และอนุรักษ์
ปัญญานุวัฒน์. (2561). รูปแบบการประเมินโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารดุษฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 8(1), 48-60.
(TCI 2)
จาเนียร ไตรมาตร, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, และเกียรติสดุ า
ศรีสุข. (2562). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา, 14(1), 23-34.
(TCI 1)
มยุรี สมบูรณ์, บงกชมาศ เอกเอี่ยม, และอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2562). การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่
ของบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และการแสดงสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มมร วิชาการ
ล้านนา, 9(1), 23-31.
(TCI 2)
Janchai, W., & Panyanuwat, A. (2020). Factors affecting energy
efficiency and CO2 reduction in the manufacturing firms of
Thailand. International Journal of Informatics and
Information Systems, 3(2), 94-105.
(Scopus)
สมาน อัศวภูม.ิ (2560). วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่เพื่อคนไทยทั้ง
มวล. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 17(1), 1-9.
(TCI 3)
Asawapoom, S. (2018, January). Perspectives on education: Effective
processes for effective learning of learners. Paper presented
at the International Conference on Sustainable Education
Development (ICSED 2018). Retrieved April 11, 2021, from
ERIC database.
(ERIC)
จรัญ น้อยพรหม, มาลี ไชยเสนา, สมาน อัศวภูม.ิ (2562). รูปแบบการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาค

79
ลาดับ

5

ชื่อ-นามสกุล

รองศาสตราจารย์
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(1), 88-95.
(TCI 2)
สุนทร ตั๋นสกุล, อรุณ จุตผิ ล, และสมาน อัศวภูม.ิ (2563). แนวทางการพัฒนาการ
บริหารโครงการธนาคารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล. วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย พิชญทรรศน์, 15(3), 219-231.
(TCI 2)
Chaiyean, Y., Asawapoom, S., Thongpanchung, P., & Wisedsang, P.
(2020). Strategies for academic management according to the
philosophy of sufficiency economy in Thai-Cambodian
border schools. Psychology and Education Journal, 57(9),
3259-3265.
(Scopus)
Asawapoom, S. (2020). Populations and samples: Often misused
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1. Academic ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับ
Search
เต็ ม กว่ า 7,100 รายการ ซึ่ งรวมถึ งวารสารที่ ผ่ านการประเมิ น โดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิม ากกว่ า 6,100
Complete รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้วฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า
11,200 รายการและสิ่ งพิ มพ์ ม ากกว่ า 11,700 รายการซึ่ งรวมถึ งบทความเฉพาะเรื่อ ง รายงาน
เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วน
ใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิง
ที่สืบค้นได้สาหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย
2. Business
ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่
Source
สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ปี
Complete ค.ศ. 1886 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ
3. Education เป็นแหล่ งทรัพยากรออนไลน์ที่ น่าเชื่อ ถือสาหรับงานวิ จัยด้านการศึก ษา โดยครอบคลุมหัวข้ อ
Research เกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความชานาญ
Complete พิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจน
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500
รายการ
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภ าพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควร
ให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอ
เลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
“ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ
กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง
หมวด 1
การปฏิบัติในการสอบ
ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ซึ่งขาดสอบจะ
ได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตามระเบียบนี้
ข้อ 7 นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าห้องสอบ
ข้อ 8 สิ่งที่นาเข้าห้องสอบได้ คือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนสาหรับการสอบ
ในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอานาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษานาเข้าห้องสอบได้
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ
ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลั ยกาหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่
กาหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
10.1 ในกรณี ส อบกลางภาคการศึ ก ษาและการสอบไล่ ป ระจ าภาคการศึก ษา เข้ า สอบ
หลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที
10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลง
กาหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
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10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงกาหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบ
จริง 10 นาที
10.4 ในกรณีการสอบอื่นๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ห้ามนักศึกษา
ออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
ข้อ 12 ในการทากิจธุระอื่นใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และ
เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทาข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
หมวด 2
การขอเลื่อนสอบ
ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษาหรือการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยเหตุจาเป็นประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ขอเลื่อน
สอบได้ คือ
13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกาหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุ
จนถึงขนาดมีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาล
นั้นๆ ประกอบการพิจารณาได้
13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มีความจาเป็น
ถึงขั้นไม่สามารถมาสอบได้
13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจาเป็นอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอื่นใดตามข้อ 13.1-13.2 ต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอ
เลื่อนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบและมี ความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นคาร้องตามแบบที่
มหาวิทยาลั ยกาหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิช าที่นักศึกษาสั งกัดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสอบ
รายวิชานั้นเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคาสั่งไม่อนุมัติและให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยคาร้องดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจใช้ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอบมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการทุจริตการสอบระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ว่ า ด้ ว ยการทุ จ ริ ต การสอบระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติหรือมติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
“ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ
กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย”
หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
“การสอบ”
หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบไล่ประจาภาค
การศึกษา หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ
วัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบ
ขึ้นเอง
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หมวดที่ 1
ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา จับ ยึด หรือดาเนินการตามความจาเป็นและ
สมควรด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุอันทาการทุจริตในการสอบตามข้อ 7 แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยมีผู้คุมสอบร่วมลงชื่อ
รับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระทาความผิดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีคาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจ ารณาวินิจ ฉัย ขึ้น ชุดหนึ่งจานวนห้ าคน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการกระทา
ความผิด โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และหัวหน้าสานักงานนิติการหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อดาเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่
ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ให้การดาเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจาก
การสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว
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หมวดที่ 2
การพิจารณาความผิดและโทษ
ข้อ 7 การกระทาการทุจริตในการสอบ หมายความว่า การกระทาใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือได้ใช้ ซึ่ง
ข้อมูลส าหรับการตอบคาถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการตอบข้อสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่น การถาม การลอบดูผู้อื่น การจดบันทึกข้อความ การรับส่ง
ข้อความ หรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรืออาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ใดๆ
ตลอดจนการนาเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใดๆ เข้าห้องสอบ ทั้งนี้โดยมี
พฤติ ก ารณ์อั น เชื่ อ ได้ ว่ า ได้ รั บ หรื อ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ หรื อ เพื่อ จะได้ รั บหรื อ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการนั้ น กั บ ให้
หมายความรวมถึง การเข้าสอบแทนกัน การทาหรือส่งสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใดๆ ซึ่งส่อไปในทางทุจริตรวมถึง
การกระทาที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วย
การกระทาการทุจริตในการสอบเป็นความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้
ข้อ 8 เมื่ อ ปรากฏเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการตามข้ อ 6
พิจารณาวินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบและผู้สนับสนุนการ
กระทาการทุจริตในการสอบ แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษดังต่อไปนี้
8.1 กรณีนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบให้ได้รับอักษร W และพักการเรียนไม่เกินหนึ่งปี
การศึกษา
8.2 กรณีนักศึกษากระทาความผิดซ้าเป็นครั้งที่สองให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 9 ในกรณีสอบแทนกันให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษา ถ้าผู้สอบแทนเป็น
บุคคลภายนอกให้ดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและโทษ
ต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่การดาเนินกระบวนการสอบสวนและพิจารณาความผิดและโทษเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 11 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามข้อ 10 แล้ว ให้มีคาสั่งลงโทษผู้กระทาความผิดตามระเบียบ
นี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้น โดยแจ้งให้ผู้กระทาความผิดทราบถึงความผิดและโทษดังกล่าวด้วย
ข้อ 12 ให้ อธิการบดีเป็ น ผู้ รั กษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจใช้ ตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเป็นที่สุด
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ภาคผนวก ฌ
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 112/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ญ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขั้นตอน
รายละเอียด
1. กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการการบริหารประจาหลักสูตรดาเนินการจัดทา
ออกแบบหลักสูตร ร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) โดย
1) สารวจสภาพและความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
2) ศึกษาบริบทของสังคม เศรษฐกิจการเมืองและนโยบายการจัดการศึกษาที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
3) ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
2. นาเสนอ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ให้แก่
คณะกรรมการ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของ
กลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน และมี
เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ประชุม
3. แต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
คณะกรรมการ
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 112/2564 ซึ่งมี
พัฒนาหลักสูตร
องค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. ศ.ดร. ธีระ
ประธาน
รุญเจริญ
2. ศ.ดร. พฤทธิ์
กรรมการ
ศิริบรรณพิทักษ์
3. รศ.ดร. สมบัติ
ประธาน
นพรัก

4. รศ.ดร.
จิณณวัตร
ปะโคทัง

กรรมการ

5. รศ.ดร. ไชยา
ภาวะบุตร

กรรมการ

6. คุณกฤตวรรณ
เกิดนาวี

กรรมการ

7. อ.ดร. พัชร

กรรมการ

คุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะ
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
แห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ
สานักเลขาธิการคุรุสภา
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตร
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ขั้นตอน

รายละเอียด
บุญธีรารักษ์
8. รศ.ดร.
ปาริชาติ
บัวเจริญ
9. ผศ.ดร.
จักรปรุฬห์
วิชาอัครวิทย์
10. อ.ดร. จรัญญา
เทพพรบัญชากิจ
11. อ.ดร. ประภัสสร
สมสถาน

4. วิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
พายัพ
6. เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
วิชาการสภา
มหาวิทยาลัย
พายัพ
7. เสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย
พายัพ

กรรมการ

(ระดับบัณฑิตศึกษา)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

กรรมการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และ
เลขานุการ

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ (ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่องระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560)
1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้มีความ
ทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแก่งชาติ
2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หรือวิธี
อื่นใดที่จะเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
3. เสนอหรือกาหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรก่อนนาเสนอคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
นาเสนอร่างหลักสูตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และจัดประชุม
กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร ทั้งในรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุมและการให้ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2564
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2564

ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
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ขั้นตอน
รายละเอียด
8. เสนอหลักสูตรต่อ จัดส่งหลักสูตรให้ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
สานักงาน
นวัตกรรม โดยนาเข้าระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO
ปลัดกระทรวงการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
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ภาคผนวก ฎ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร
กรรมการ
6. คุณกฤตวรรณ เกิดนาวี
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร. จรัญญา เทพพรบัญชากิจ
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร. ประภัสสร สมสถาน
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. (โดยการประชุมออนไลน์)
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
รักษาการอธิการบดี และศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักร
ปรุ ฬห์ วิช าอัครวิทย์ ได้กล่ าวถึงความส าคัญและวัตถุป ระสงค์ของการวิพากษ์ห ลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อการรับรอง
หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก (มาตรฐานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา) ของคุรุ
สภา และได้ทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ
1. พิจารณาราละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การเรียนการสอน หรือวิธีอื่นใดที่จะเสริมให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
3. เสนอหรือกาหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรใหม่ก่อนนาเสนอคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และเห็ นชอบให้ปรับแก้หลักสูตรตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
หัวข้อที่ 1
ควรปรับชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” เนื่องจากเป็น
หลักสูตรด้านการศึกษาโดยตรง
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หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หัวข้อที่ 5
5.3 ให้ปรับแก้ในบรรทัดที่สองตรงเป็นผู้สาเร็จในระดับปริญญาโท แทนระดับ
ปริญญาตรี
หัวข้อที่ 8
8.1 จัดลาดับคาใหม่ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
หัวข้อที่ 9
ขอให้ทาการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์
หัวข้อที่ 12.2
ในหัวข้อที่ 1 ให้เขียนว่า “ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา” แทน และขอตรวจสอบในรายละเอียดในส่วนอื่นๆ เพื่อความสอดคล้อง
ในเรื่องลาดับ
ข้อที่ 1
หัวข้อ 1.1 ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็น “ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
ต้องมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ คุณธรรม และภาวะผู้นา สามารถ
บู ร ณาการศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างตนสู่ การเป็นผู้ บริห ารการศึกษามื อ
อาชีพ”
ข้อที่ 3
หัวข้อที่ 3.1.2
ตาราง แบบ 2.1 ควรพิจารณาให้มีแต่รายวิชาบังคับทั้งหมด
หัวข้อที่ 3.1.3
o ปรับชื่อของรายวิชาให้มีความทันสมัยขึ้น และไม่ควรมี เลข 0 ในช่องหน่วยกิต
o เพื่อให้เป็ น ประโยชน์กับผู้เรียนสู งสุ ด ควรปรับให้เป็นแบบขอรับใบประกอบ
มาตรฐานวิ ช าชีพ ทั้ง หมด ไม่ ควรแยกเป็น สองแบบเนื่ องจากในรายละเอี ย ด
หลักสูตรมีความต่างกันตรงที่รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ เท่านั้น ควรให้นักศึกทุก
คนได้มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
o ระบุรายวิชาบังคับเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และด้านกิจการนักศึกษา) ตามที่คุรุสภา
กาหนดไว้ในเกณฑ์ และระบุด้วยว่าอยู่ในสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานใดของ
เกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา
o การสอบประมวลความรู้ ใ ห้ เ ปลี่ ย นเป็ น “การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ” ให้ มี ก าร
ลงทะเบียนแต่ไม่มีการออกเกรด
หัวข้อที่ 3.1.3
o ให้ปรับวิธีการเขียนแผนการศึกษาในตารางหน่วยกิตให้ระบุหน่วยกิต และตัดคา
ว่า “ไม่นับหน่วยกิต” ออก และการจัดเรียงรายวิชาให้ย้ายวิชาหลักและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา ไปอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 แทน
หัวข้อที่ 2.2.1
o การเรียนแบบ 2.1 ระบุในคุณสมบัติทั่วไปว่าจะต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชา โดย
ไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ วิชาการวิจัย ภาษาอังกฤษ และทฤษฎีทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้
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อื่นๆ

o ควรระบุคุณสมบัติด้านประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป
ภาคผนวก ข
o ให้ระบุชื่อรายวิชาที่มีความครอบคลุมกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
พร้อมทั้งระบุว่าวิชาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานใด
o ปบ 601 เพิ่มคาว่า “การ”ในชื่อรายวิชา
o ปบ 700 เพิ่มคาว่า “วิจัย” หลังจากคาว่าวิธีวิทยาการ
ควรเพิ่มการสัมมนาในทุกตัวดุษฎีนิพนธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสาเร็จดุษฎีนิพนธ์
ของผู้เรียน แต่ทั้งนี้ในการบริหารจัดการของทางสาขาอาจต้องเพิ่มเติมด้านจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย
ดร. ประภัสสร สมสถาน
กรรมการและเลขานุการ

