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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 
คณะ    บัณฑิตวิทยาลัย  
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:   
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย):  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Education Program in Educational Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ed.D. (Educational Administration) 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
4.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต 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
ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้อง
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัคร
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (ภาคผนวก จ) 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพโดยเฉพาะ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ก าหนดเปิดสอนระบบทวิภาคในภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2564 
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 

 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

  ได้รับอนุมัตหิลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 
       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กร

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 สถาบันการศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
สถาบันที ่

ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

1 นางจรัญญา 
เทพพรบัญชากิจ 

350130074xxxx อาจารย์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 2548 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 2538 

2 นายจักรปรุฬห์ 
วิชาอัครวิทย์ 

352070023xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

 

ปร.ด. ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พลศึกษา 
2526 

3 นางสาว 
ประภัสสร 
สมสถาน 

320050021xxxx อาจารย์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2556 

ศศ.บ. คริสตศ์ึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 2552 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของ

มหาวิทยาลัยพายัพฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยเล็งเห็นความส าคัญและความสอดคล้องของสถานการณ์ ตลอดจน
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยโดยน าสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ได้ระบุยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยมีเป้าประสงค์ให้คนไทยในทุก
ระดับวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่และเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ และมุ่งให้คนไทยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจิตส านึกพลเมืองที่ดี มี
ค่านิยมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมไทยเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร และให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาหลักและประเด็นส าคัญ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ การวิพากษ์วิจารณ์
และนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินชีวิตและอาชีพ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการน าแนวทางที่ดีสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการประเมินตนเอง และการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ และการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซึ่งให้ความส าคัญกับการผลิตผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การแข่งขันและการท าวิจัยเชิงประยุกต์ รวมถึงเป็นการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ พ.ศ. 2573 ตลอดจนผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นดุษฎีบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการวางแผนนโยบายโดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเป็นฐาน และคิดค้นนวัตกรรมทางการบริหาร
ความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้สามารถน าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดความท้าทายต่อผู้น าทางการศึกษาและ

นักบริหารการศึกษามืออาชีพต่อประเด็นการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนโดยใช้
กลไกการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นในเรื่องของการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
ต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของสภาพพ้ืนที่และโครงสร้างทาง
ประชากร รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุกมิติให้เป็นตามมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละระดับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ การใช้
เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

การบริหารการศึกษาต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ไทยที่ผ่านมาแล้วมากกว่าหนึ่งทศวรรษได้มีการพัฒนามากขึ้นตามล าดับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง หลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เป้าหมายส าคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม รวมทั้งการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอันส่งผลต่อวิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทย 
และค่านิยม ซึ่งกระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ มีส่วนท าให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพ่ือแสวงหาอ านาจ มีความหย่อนยานในศีลธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งผลการส ารวจและผลการวิจัยต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริต ดังนั้นการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยกลไกการยกระดับนวัตกรรม สร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็น
ผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0: Strength 
from within” ซึ่งหากพิจารณาในระบบการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานับเป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 

ด้วยเหตุดังกล่าวการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา มีความจ าเป็นที่ต้องมุ่งผลิต
นักบริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจกระบวนการของการบริหารในการบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์
หลายๆ ด้านในการบริหารการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของคนไทยแบบมืออาชีพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนตลอดไป 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพจึงจัดท า

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุ่งเน้นการดูแลจัดการเรื่องการศึกษามี
ความส าคัญมากในการพัฒนาก าลังคนของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ต้องเน้นกระบวนการจัดท าหลักสูตรให้ตอบสนองกับการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงได้มีการบริหารจัดการรายวิชาต่างๆ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  และเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยพายัพเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาส าหรับบุคลากรทางการบริหาร
การศึกษา และมุ่งพัฒนาให้บุคลากรดังกล่าวสามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาในสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนและในระดับประเทศชาติ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และมีความส านึกทางสังคม รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและนวัตกรรม สอดคล้องปณิธานของ
มหาวิทยาลัยพายัพที่ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนสู่พลเมืองโลกให้ครอบคลุม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ “คุณธรรมน าใจ รับใช้สังคม วิชาการ
ก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
น าเสนอผลงานและองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาออกสู่สังคม มีศักยภาพทางด้านภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล  

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
จะต้องสามารถตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องของการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันผู้ผลิต
บัณฑิต อันได้แก ่

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาหรือเพ่ือประเทศชาติ  

2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมีสมรรถนะตามสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  

3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือบุคลากรให้เป็นผู้วิจัยทางด้านการบริหาร
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน สังคมซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยพายัพ 

4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาการไปบริการรับใช้สังคมโดยเชื่อมโยง
กับศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สืบสานหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสารัตถะของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติรวมทั้งตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก
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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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ คุณธรรม 

จริยธรรมและภาวะผู้น า สามารถบูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามือ
อาชีพ 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ” โดยให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการน าพาประเทศไทยให้
บรรลุเจตนารมณ์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีข้อก าหนดหลายประการซึ่งหลักสูตรน ามาประกอบในการจัดท าหลักสูตร ประกอบกับ
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการในยุคปัจจุบันเป็นไปด้วยความรวดเร็วในกระแสโลกยุค
การศึกษา 4.0 และสังคมฐานความรู้ท าให้แนวคิด ทฤษฎี และวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 
จ าเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพให้มีภาวะผู้น าที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา หลักการวิจัยและหลักการ
ประเมิน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้
การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้ 

(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการ
บริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) มีความเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการ
บริหารการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา 

(3) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

1.3.2 หลักสูตรมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาให้มีพลังในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้ 
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(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการบริหาร
การศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกตใ์ช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา 

(3) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถ
ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมภีาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล 

PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้
และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและโลกของการ
เปลี่ยนแปลง 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่

ประกอบด้วยแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ให้แล้วเสร็จภายในวงรอบ
การศึกษา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ด้านการบริหาร
หลักสูตร 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. ประเมินหลักสูตรรายปีและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี

1. ส ารวจความต้องการ 
2. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร 
3. รายงานผลการวิพากษ์

หลักสูตร 
4. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
5. รายงานผลการปรับปรุง

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

2. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวชิาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑติ 

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาวชิาชีพ 

3. บูรณาการกับรายวิชาฝึกปฏบิัตงิานเพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบตัิงานจริงร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 

4. เชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษามาบรรยาย
พิเศษ 

1. รายงานการปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และผลการ
ด าเนินการของรายวชิา  
(มคอ.5) 

2. รายงานผลการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการ 

3. ด้านการพฒันา
อาจารย ์

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

3. พัฒนาทักษะของอาจารย์ด้านการจัดท าและควบคุม
ดุษฎีนิพนธ ์

1. แผนพัฒนาอาจารย์ดา้นการ
วิจัยและการจัดการเรียนรู ้

2. อาจารย์ร้อยละ 75 มีผลงาน
ทางวชิาการเผยแพร่ใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศทุกๆ 3 ป ี

4. ด้านการพฒันา
หลักสูตรสู่สากล  

สนับสนนุนักศึกษาและอาจารยใ์ห้พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และศึกษาดงูานใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรสู่สากล 

2. ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับนานาชาติหรือ Scopus 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 

2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  หลักสูตรอาจจัด
การศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชา อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 
2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห์ 
ภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – ตุลาคม ไม่น้อยกว่า 15 
ภาคการศึกษา 2 พฤศจิกายน – มีนาคม ไม่น้อยกว่า 15 

ภาคฤดูร้อน เมษายน – พฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 8 
2.1.2 วัน-เวลา 

 วัน-เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) 
หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม)่  

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้การรับรอง 

 มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษา และงานวิจัยด้านการ
บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี 

 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและศึกษางานรายวิชา
เพิ่มเติม) 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้การรับรอง 

 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องผ่าน
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  

ในระดับท่ีเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบหมวดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีข้อจ ากัดทางด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2.3.2 นักศึกษาไม่มีพ้ีนความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
2.3.3 นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนบทความ/เอกสารวิชาการต่ ากว่า

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 นักศึกษาที่มีผลการสอบพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ปบ 501: ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกติรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass) 

2.4.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ให้เรียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐาน ปบ 502 หลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass) 

2.4.3 นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ปบ 503: ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass) 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 --- 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 --- --- 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา --- --- 10 10 10 

หลักสูตรแบบ 2.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 --- 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 3 --- --- 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา --- --- 15 15 15 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หลักสูตรแบบ 1.1 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
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ค่าเล่าเรียน       900,000      1,800,000      2,700,000      2,700,000    2,700,000  
ค่าบ ารุงการศึกษา       410,000        820,000      1,230,000      1,230,000    1,230,000  
ค่าธรรมเนียม         65,000         90,000        115,000        115,000      115,000  
ค่าเบ็ดเตล็ด         26,000          27,000          28,000          28,000        28,000  
ค่าสอบประมวล
ความรู้และดุษฎีนิพนธ์ 

50,000              ---        330,000        330,000      330,000  

รวมรายรับ 
    

1,451,000  
    

2,737,000  
    

4,403,000  
   4,403,000    4,403,000  

 
หลักสูตรแบบ 2.1 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าเล่าเรียน    1,012,500      2,430,000     4,050,000      4,050,000   4,050,000  
ค่าบ ารุงการศึกษา      615,000      1,230,000     1,845,000      1,845,000   1,845,000  
ค่าธรรมเนียม        97,500        135,000       172,500        172,500     172,500  
ค่าเบ็ดเตล็ด        39,000          40,500         42,000          42,000       42,000  
ค่าสอบประมวล
ความรู้และดุษฎีนิพนธ์ 

          ---                 ---         570,000        570,000     570,000  

รวมรายรับ    1,764,000  
    

3,835,500  
   6,679,500     6,679,500   6,679,500  

 
รวมหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 

รายละเอียดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าเล่าเรียน    1,912,500     4,230,000     6,750,000     6,750,000     6,750,000  
ค่าบ ารุงการศึกษา    1,025,000     2,050,000     3,075,000     3,075,000     3,075,000  
ค่าธรรมเนียม      162,500        225,000       287,500        287,500       287,500  
ค่าเบ็ดเตล็ด        65,000         67,500         70,000         70,000         70,000  
ค่าสอบประมวลความรู้
และดุษฎีนิพนธ์ 

50,000              ---         900,000        900,000       900,000  

รวม 
   

3,215,000  
   

6,572,500  
 11,082,500   11,082,500   11,082,500  

2.6.1.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าเงินเดือน 1,625,040 1,673,791 1,724,005 1,775,725 1,828,997 

2. ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

3. ค่าตอบแทน 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 
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หมวด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

4. ค่างานบริหารทั่วไป 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
5. ค่าสวัสดิการ  
   (ค่ารักษาพยาบาล) 

92,001.60 93,951.65 95,960.20 98,029.00 100,159.87 

6. ค่าวิชาการ  
   (งบสัมมนา) 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

7. ค่าการบริการนักศึกษา   
   (งบกิจกรรม) 

187,500.00 375,000.00 562,500.00 562,500.00 562,500.00 

8. ค่าใช้จ่ายการสอบ
ประมวลความรู้และดุษฎี
นิพนธ์ 

50,000 --- 900,000.00 900,000.00 900,000.00 

9. ทุนการศึกษา 125,000.00 250,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

รวม (ก) 3,082,542 3,395,743 4,660,465 4,714,254 4,769,657 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าวัสดุส านักงานและ 
   ค่าบ ารุงรักษา 

140,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 

2. ค่าทรัพย์สินต่างๆ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

รวม (ข) 240,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 
รวม (ก) + (ข) 3,322,541.6 3,705,742.8 4,970,465.1 5,024,254.1 5,079,656.7 

จ านวนนักศึกษา* 25 50 75 75 75 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 132,901.7  74,114.9  66,272.9  66,990.1  67,728.8  

*ค่าเฉลีย่ต่อหัวนักศึกษาโดยประมาณ 81,601.60 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
 อ่ืนๆ ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต แยกตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 (1) แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 (2) แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังนี้ 

 แบบ 1.1 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์  60 หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 
(3) ดุษฎีนิพนธ์ 60 36 

รวม 60 60 
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3.1.3 รายวิชา 
ความหมายของรหัส และเลขประจ ารายวิชา 
รหัสประจ ารายวิชา 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  รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 6  หมายถงึ  รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
เลข 7  หมายถึง  รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
เลข 8 และ 9 หมายถึง   รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

(2.2) เลขหลักสิบ 
เลข 0  หมายถึง  รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 1   หมายถึง  รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
เลข 2  หมายถึง  รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
เลข 9  หมายถึง  รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

(2.3) เลขหลักหน่วย 
เลข 0-9  หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 
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รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 1.1 

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) (ไม่นับหน่วยกิต) 
รายวิชาส าหรับการเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
ปบ 502 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
ปบ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 
(2) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) (ไม่นับหน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  P/NP 

 
(3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation Courses) (60 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 60 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) (ไม่นับหน่วยกิต) 

รายวิชาส าหรับการเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
ปบ 502 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
ปบ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 
(2) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) (24 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 721 ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารองค์การทางการศึกษา  3(3-0-6) 
ปบ 722 การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหาร

การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
3(3-0-6) 

ปบ 723 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
ปบ 724 การพัฒนาการบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ

กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3(3-0-6) 

ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา          3(3-0-6) 
ปบ 726 การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน           3(3-0-6) 
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  3(3-0-6) 
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา  3(135) 

 
(3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation Courses) (36 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์ 36 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

หน่วยกิต 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบัณฑิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
P/NP 

 
8 

รวมหน่วยกิต 8(3) 
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 502 หลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบัณฑิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

3(3-0-6) 
 

P/NP 
 
8 

รวมหน่วยกิต 8(3) 
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรหิารการศึกษา 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบัณฑิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

3(3-0-6) 
 

P/NP 
 
8 

รวมหน่วยกิต 8(3) 
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบัณฑิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

P/NP 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

หมายเหตุ: ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องท าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

หน่วยกิต 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ 
ปบ 721 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา 
ปบ 722 การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
           เพื่อความเป็นเลิศ  
ปบ 723 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

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

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9(3) 
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 502 หลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา 
หมวดวิชาบังคับ 
ปบ 724 การพัฒนาการบริหารหลกัสูตร การสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ และกิจการ 
           และกิจกรรมนักเรียน 
ปบ 725 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ทางการบริหารการศึกษา 
ปบ 726 การบริหารการศึกษาเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปบ 727 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาสู่มาตรฐานสากล 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

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

รวมหน่วยกิต 12(3) 
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
ปบ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรหิารการศึกษา 
หมวดวิชาบังคับ 
ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(135) 
รวมหน่วยกิต 3(3) 

ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ ์

 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3: ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

12 
รวมหน่วยกิต 12 

หมายเหตุ: ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องท าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

(ภาคผนวก ข) 
3.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
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3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา 
สถาบันที ่

ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

1 *นางจรัญญา 
เทพพรบัญชากิจ 

350130074xxxx อาจารย์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 2548 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 2538 

2 *นายจักรปรุฬห์ 
วิชาอัครวิทย์ 

352070023xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พลศึกษา 
2526 

3 *นางสาว 
ประภัสสร 
สมสถาน 

320050021xxxx อาจารย์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2556 
ศศ.บ. คริสตศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 2552 

4 นางปาริชาต ิ
บัวเจริญ 

350140000xxxx รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. บริหารศาสตร ์(การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 
ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
กศ.บ. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2525 

5 นางนงนภัส 
พันธ์พลกฤต 

365990018xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2555 
วท.ม. จิตวิทยาโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2533 
วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2527 

6 นางพัชร 
บุญธีรารักษ์ 

356010010xxxx อาจารย์ Ed.D. Curriculum and Instruction Northern Illinois University, 
USA 

2557 

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

7 นางสาวสรรพร 
ศิริขันธ์ 

321990030xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. English as an International Language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 2539 

8 
 

นางสาวสกุณี 
เกรียงชัยพร 

312060007xxxx ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Intercultural Education Biola University, USA 2558 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2538 

9 นางสาวเพิร์ล 
วัฒนากูล 

350990089xxxx อาจารย์ Ph.D. Linguistics University of the Philippines, 
Quezon City, the Philippines 

2533 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2523 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพายัพ 2521 

10 Mr. Shizhou 
Yang 

EG6333162 อาจารย์ Ph.D. Education La Trobe University, 
Australia 

2011 

M.Ed. Secondary English Education Mercer University, USA 2002 

B.A. English Language and Literature Yunnan Minzu University, 
China 

1999 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ค) 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
       1. ศาสตราจารย์ ธีระ รุญเจริญ 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
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ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration) Florida State University, U.S.A. 2517 
ปริญญาโท ค.ม. (การบรหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511 
ปริญญาตร ี ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2505 

 
2. ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (International and Development 

Education and Ecomnomics of 
Education) 

University of Pittsburgh P.A.,USA 
2527 

ปริญญาโท ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 
ปริญญาตร ี ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 

 
       3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Continuing Education) University of New England, Australia 2528 
ปริญญาโท M.Ed. (Adult Education) University of Hull, UK 2521 
ปริญญาตร ี Diploma in Community Development University of Manchester, UK 2520 

 
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมาน อัศวภูมิ  

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ปริญญาโท ค.ม. (การนิเทศการศึกษาและพัฒนา

หลักสตูร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2526 

ปริญญาตร ี กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม 
2517 

 
 
 
 
 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Education) M.S. University of Baroda, India 2538 
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ปริญญาโท M.Ed. (Educational Administration) M.S. University of Baroda, India 2519 
ปริญญาตร ี กศ.บ. (อังกฤษ-ไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 2512 

 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา  2549 
ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  มหาวิทยาลยับูรพา  .2533 
ปริญญาตร ี กศ.บ. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม  2525 

 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลยัขอนแก่น   2549 
ปริญญาโท (ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตมหาสารคาม   

2536 

ปริญญาตร ี (ค.บ.) บรรณรักษศาสตร์  วิทยาลัยครสูกลนคร   2529 

 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริสนทรวิโรฒ 2558 
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 2551 
ปริญญาตร ี ค.บ. ดนตรศีึกษา  สถาบันราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 2544 

 
9. อาจารย ์ดร.พรรณี สุวัตถี 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ปริญญาโท ค.ม. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 
ปริญญาตร ี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครเูชียงใหม ่ 2522 

 
10. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
ปริญญาตร ี ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 
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ปริญญาตรี  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่ 2538 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปบ 728 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการ
ระหว่างเรียน มีแผนการจัดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ สาระความรู้และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐานตามที่
หลักสูตรก าหนด 

4.1 มาตรฐานผลจากการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษา

ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทาง
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา  

4.2 ช่วงเวลา 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและใน

หน่วยงานทางการศึกษา ท าการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะการวิจัยทางการบริหารสู่การปฏิบัติ  โดยก่อนฝึกปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหมวดวิชาบังคับและต้องเข้า
สัมมนา/ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการบริหาร 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ก าหนดการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาเต็มเวลาในภาค
การศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 50 และการฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 

ในการท าดุษฎีนิพนธ์จะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา หรือ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในสังคม โดยมีกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจนและต้องน าส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ดุษฎีนิพนธ์ 
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและ
บูรณาการวิชาการทางการบริหารการศึกษา โดยหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตรงกับประสบการณ์ที่มีของนักศึกษาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจัดการการศึกษา ทั้งนี้การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มีแบบแผนการท าดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถท า
เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งมีการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นผลงานการเรียบเรียงองค์ความรู้เนื่องมาจาก
การศึกษาวิจัยและการเผยแพร ่

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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(1) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(2) มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่าง
ถ่องแท้ 

(3) สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

(4) สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

(5) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(6) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางการบริหารการศึกษา 

(7) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(8) สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

(9) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้
ด้วยตนเอง 

(10) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

(11) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

(12) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

(13) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

5.1.3 ช่วงเวลา 
 5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อ 

  เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 

  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 

  สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนที่ก าหนดในหลักสูตร  
  ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 
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 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

5.1.5 การเตรียมการ 
 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้ 

5.1.5.1 มีคู่มือการจัดท าดุษฎีนิพนธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ 
5.1.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎี

นิพนธ์เพ่ือแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ 
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ 
5.1.5.4 จดัเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการประมวลผลข้อมูลและโปรแกรมฐานข้อมูล

เพ่ือจัดท ารายงาน 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังนี้ 

5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

5.1.6.3 การวัดผลดุษฎีนิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

5.1.6.5 หลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในดุษฎีนิพนธ์โดย
พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีขีดความสามารถและสมรรถนะความเป็นสากล

ทั้งทางวิชาการ และวชิาชีพการบริหารการศึกษา 
2. มีผลงานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม และผลงานวิจัยใน

ระดับสูงทางการบริหารการศึกษา 
3. มีภาวะผูน้ าในการบริหารการศึกษาที่เท่าทนัการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีวสิัยทัศน์และ
สร้างสรรค์  

4. ยึดมั่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ 
“สัจจะ-บริการ” 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อแสวงหา
องค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 

2. กิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

3. กิจกรรมการเรียนที่เสริมสร้างขดีความสามารถในการ
บริหารเปลี่ยนแปลงและการบรหิารการศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

4. กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมภาวะผู้น าในการบริหาร
การศึกษาไว้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

5. สนับสนนุนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะระดบั
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดบันานาชาติ 

6. สนับสนนุนักศึกษาให้เข้าร่วมและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาต ิ

7. กิจกรรมจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและ

จัดการปญัหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรม
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

1.2 เป็นผู้น าหรือผูร้ิเริ่มในการยก
ปัญหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งสนบัสนนุ
ให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าว
เพื่อน าไปสู่การทบทวนแก้ไข
ปัญหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุก
รายวิชา 

2. กรณีศึกษาที่เกีย่วข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้
นักศึกษาวิเคราะห ์

3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

(Dialectics) เกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
(Problem-Based Learning) 

6. การจัดกิจกรรมหรือสมัมนาที่
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจติ
บริการ 

1. การสอบหรือการค้นคว้า และการ
อ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่นตาม
จรรยาบรรณนักวิจัย 

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จิตบริการ และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

3.  ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ด้าน
ความรับผิดชอบ ความมรีะเบยีบ
วินัย จากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ที่ก าหนด เช่น การเข้าเรียน การ
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั การส่งงานใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และการ
รายงานความก้าวหน้าในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

4. ประเมินตนเองของนักศึกษา 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้ 

2.2 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ หรือการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพการบริหารการศึกษา 

2.3 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาใช้ในการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถน า
ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในกฎระเบยีบในสภาพแวดล้อม
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิขึ้น
ในอนาคต 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. กรณีศึกษา 
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
5. การเรยีนรู้แบบ Active Learning 

โดยเน้นการมีประสบการณ์ตรง การ
ลงมือปฏิบัตจิริง และการศึกษาดู
งาน 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษามเีสรีภาพทาง
วิชาการ 

7. ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เพื่อ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ 

1. ทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค
และปลายภาค 

2. ท าดุษฎีนิพนธ์ หรืองานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

3. เข้าร่วมกิจกรรม 
4. น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
5. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิในการจัดการบริบท
ใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริม่และ
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเดน็
หรือปัญหาที่เกีย่วข้องทางการ
บริหารการศึกษา 

3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอยา่งมี
วิจารณญาณและเป็นระบบในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมลูไม่
เพียงพอ 

3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ  โดยบูรณาการใหเ้ข้า
กับองค์ความรู้เดมิ หรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 

3.5 สามารถวางแผนและด าเนิน
โครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการไดด้้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะทีส่มบูรณ์ซึง่
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่มอียู่เดิมได้อย่างมี
นัยส าคญั 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปรายกลุม่ 
3. การระดมสมอง 
4. กรณีศึกษาทางการประยุกต์การ

บริหารการศึกษา 
5. การฝึกปฏิบัติจริงหรือการศึกษาดู

งาน 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

(Dialectics) เกี่ยวกบัประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(Problem-Based Learning) 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ยึดวิจัยเป็นฐาน (Research-Based 
Instruction) 

1. ทดสอบในรายวิชาต่างๆ 
2. น าเสนอรายงานในรูปบทความทาง

วิชาการ 
3. ผลงานท่ีมอบหมาย และดุษฎี

นิพนธ ์
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน

การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
8.  ประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนหรือความยุ่งยากทาง
วิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วย
ตนเอง 

4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน
ด้วยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได ้

4.3 มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเองและสามารถ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม 

1. การบรรยาย 
2. การเรยีนแบบมสี่วนร่วมปฏิบัติการ 

(Participating Learning through 
Action) 

4. การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม 
(Shared-Leadership) ในการ
น าเสนองานวิชาการ 

5. การให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(Reflective Thinking) 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. ความรับผิดชอบในภาระงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาจากการ
ท างานร่วมกัน  

8.  ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ด้าน
บุคลิกภาพ การสื่อสาร การวางตัว 
และการมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 

 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดย
การน าเสนอในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และ/
หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือ
โครงการค้นควา้ทีส่ าคญั 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
7. การสอนแบบ 
 Problem-Based Learning 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสวงหา
ความรู้ และเนื้อหาต่างๆ ท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทดสอบในรายวิชาสมัมนาและการ
วิจัย 

2. ประเมินเทคนิคการน าเสนอรายงาน 
ผลการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย
ของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ 

3.  ประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) จากผลงาน
การศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน 
และการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

 
6. ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
6.1  มีความเช่ียวชาญในการบริหาร

สถานศึกษา 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการบรหิาร

การศึกษา 

1. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
สถานศึกษา 

2. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา 

1. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา 

2. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
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6.3 มีความเช่ียวชาญในการส่งเสริม
การเรยีนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และ
นวัตกรรมส าหรับผูเ้รียนทีม่ีความ
แตกต่างกัน 

3. การฝึกปฏิบัติงานการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง 

3.  วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสตูรและ
การจัดการเรยีนรู ้

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ไม่เน้น 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข
การส่ือสาร

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 
ทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน
บริหารสถานศึกษา

และบริหาร
การศึกษา 

หมวดวิชาบังคับ 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 

ปบ 611 สัมมนาวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต 

                    

ปบ 721 ภาวะผู้น าเพื่อการ
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 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 

ปบ 891 ดุษฎีนิพนธ์                     
ปบ 991 ดุษฎีนิพนธ์                     
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(1.2) เป็นผู้น าหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่ืนตระหนักในปัญหาดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การทบทวนแก้ไข 

(2)  ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อย่างถ่องแท้ 
(2.2) สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
(2.3) สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

(2.4) มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  



33 
 

(3)  ทักษะทางปัญญา 
(3.1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง

วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
(3.2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ทางการบริหารการศึกษา 
(3.3)  สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล

ไม่เพียงพอ 
(3.4) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ

พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(3.5) สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

(4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้

ด้วยตนเอง 
(4.2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน

การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(4.3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
(4.4) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

(6) ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 
(6.1) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา 
(6.2) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา 
(6.3) มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนที่มี

ความแตกต่างกัน 
 

3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้ 



34 
 

(1) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการบริหาร
การศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา 

(3) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจน
สามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

(4) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล 

PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้
และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและโลกของการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes) 
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์กร
การศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล 

ข้อ ผลการเรียนรูข้องสาขาวิชา 
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้ 
2.2 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพทางการ

บริหารการศึกษา 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข

ปัญหาในด้านต่างๆ 
6.1 มีความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศึกษา 
6.2 มีความเช่ียวชาญในการบริหารการศึกษา 
6.3 มีความเช่ียวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 

PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาและจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ข้อ ผลการเรียนรูข้องสาขาวิชา 
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงามตามหลักการและ/หรือ

จริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
1.2 เป็นผู้น าหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วยตนเอง 
4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การท างานของกลุ่ม 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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PLO 3: นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและโลกของการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ผลการเรียนรูข้องสาขาวิชา 
2.3 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ

สามารถน าความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา 
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย

บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

3.5 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคัญ 
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3.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ปีที ่ ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1 (1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
(2) สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และเป็นผู้น าหรือมีส่วน

ริเริ่มให้ผู้อื่นมีการปฏิบัติตนทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(3) มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 

2 (1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่ได้รับได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา 
(3) มีทัศนคติและบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ค านึงถึงผลที่

เกิดกับส่วนรวม มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นและเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(4) สามารถท างานร่วมกับสถานศึกษาและองค์การทางการศึกษาในการวางแผนการด าเนินงาน การติดตาม

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทางการบริหารการศึกษาได้ 
3 (1) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งโดยการพัฒนาความรู้ใหม่  

หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ได้ 
(2) สามารถด าเนินโครงการวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์

ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(3) มีทักษะการพัฒนางานด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษาให้ได้องค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่โดยการ

ตีพิมพใ์นวารสารตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา 

2.1.2  นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล 
2.1.3  นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการต้อง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
2.1.4 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ทาง

มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 มีการส ารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
2.2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2.2.4 น าผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา การ

ส ารวจดังกล่าวข้างต้นและผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
3.2 หลักสูตรแบบ 1.1 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ และ
เสนอดุษฎีนิพนธ์ 

 เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

3.3 หลักสูตรแบบ 2.1 
 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ และ
เสนอดุษฎีนิพนธ์ 

 เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยพายัพและการอบรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่
อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 
และหลักสูตรที่สอน 

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.2.1 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.2.2 จัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ 
1.2.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการสอน การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัย การจัดท าผลงานวิชาการ
และพัฒนาด้านการวิจัย และการจัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงาน 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

2.1.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลให้
ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการท าวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 
2.2.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษาโดดเด่น 
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หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ตามการด าเนินการดังนี้ 
1.1.1 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 3 ปี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 
1.1.2 จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงานวิชาการทุก

ภาคเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลการประเมินของคณะกรรมการ 
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเท่าทันโลกใน
ยุคปัจจุบัน 

1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี 
1.2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยให้นักศึกษาได้

ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ  
1.3 กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ผ่านแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ ทักษะวิชาการ และความพร้อมในการ

ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
1.4 ตรวจสอบศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

2. บัณฑิต 
บัณฑิตต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และมีขีดความสามารถสูงในการบริหาร

การศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 มีความเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ พัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา 

2.3 มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถ
ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมภีาวะผู้น า ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

2.4 มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
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3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพในแต่ละปีการศึกษาโดยมี

การวางแผนรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตร 
3.1.2 หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและไม่มีพ้ืนฐานด้านการบริหาร

การศึกษา นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมความความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3.1.3 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรับฟังค าแนะน าส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการเรียน 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน 

เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว
นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

3.2.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมกันเพ่ือก าหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาเมื่อแรกเข้า และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ดุษฎีนิพนธ์โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาต้องการท าดุษฎีนิพนธ์ 

3.2.2 การดูแลนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการหรือช่วย
แก้ไขปัญหาด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.2.3 การนัดพบนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแลจะนัดหมายเพ่ือมาพบกัน 
เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา 

3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล : อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 
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3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าสู่การ

ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 

 
4. อาจารย ์

4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่  
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีระบบและ

กลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากนั้นจึง
ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพ่ือวางแผน
อัตราก าลังในอนาคต 

4.1.2 กรณีที่มีต าแหน่งว่างหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสมและมีความจ าเป็นต้องรับบุคลากรเพ่ิม ให้
หัวหน้าสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุคลากรเพ่ิมตามขั้นตอนต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

4.1.3 กรณีสาขาวิชาได้รับอนุมัติให้รับบุคลากรเพ่ิมให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับส านักงาน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์ เพ่ือหาบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบคัดเลือก
โดยสอบสัมภาษณ์และการสาธิตการสอน 

4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล และการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4.2.2 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ น าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานในเครือข่ายการบริหารการศึกษา และมีการน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

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 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการสร้างผลงานวิชาการ/การวิจัย 

และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือระดมสมองในการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ) 
วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ ของหลักสูตรว่าถูกต้องตามหลักวิชา มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถแข่งขันได้และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง แล้วจึงปรับแก้
หลักสูตรเพ่ือด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป และก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา 

5.2 การวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชา
ที่จะเปิดสอน เวลาเรียน เวลาสอบและผู้สอนทั้งรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเสนอรายวิชาเลือกให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นจะพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการสอนและก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ

รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยเลือกสรร ดังนี้ 

 
วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 

1. พิจารณาคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการตรงสาขา 
2. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้วหัวหน้าสาขาวิชาเสนอ

การขอจ้างอาจารย์พิเศษตามขั้นตอนเสนอขออนุมัติตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเสนอขอ
พิจารณาอาจารย์ที่ขาดแคลนในรายวิชาที่ต้องเปิดสอนใน
หลักสูตร 

2. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเสนอช่ือและคณุวฒุิ
ของผู้ที่จะจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ อัตราค่าจ้าง และสาเหตุ
ที่ต้องจ้างผ่านตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

5.4 การประเมินผู้เรียน  
มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมี

ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และมีกลไก คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมพิจารณาแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ. 2) รายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบ
ทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจนและมคอ. 5 ให้สอดคล้องกัน และให้และนักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชาการบริการ
การศึกษา ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลายจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชานั้น และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
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6.1 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการ 

6.2 หลักสูตรจะประสานงานกับส านักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อก็มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้ส านักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย  

6.3 มหาวิทยาลัยจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์อย่างเพียงพอ นอกจาก
หนังสือและต าราแล้วมหาวิทยาลัยยังได้จัดห้องท างานของนักศึกษาพร้อมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และระบบ Wi-Fi ในการสืบค้นข้อมูล 

6.4 มีระบบการลงทะเบียน https://reg.payap.ac.th ส าหรับนักศึกษา 
6.5 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
 

  

https://reg.payap.ac.th/
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี มีทั้งหมด

จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีผ่านมา 

----     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00  

---- ----    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00  

---- ---- ----   
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการสอน
ในครั้งต่อไป 

1.1.2 การประเมินจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาและการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 

1.1.3 การประเมินตนเองสาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าการประเมินกลยุทธ์การสอนของ
ตนเอง สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และผลคะแนนการ
สอบตามระบบและไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวกระท าในรูปแบบ ดังนี้ 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมิน การสังเกตการณ์ การสอนจากการสังเกตชั้นเรียนในการใช้วิธีการสอนงาน และ
กิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้กระท าโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชา 

 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล นักศึกษาและบัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการจ าเป็นและสภาพการณ์ของหลักสูตรตลอดจนถึงความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษา
ส ารวจสาระของโครงสร้างหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตว่าสอดคล้องต่อความต้องการจ าเป็นและสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับความ
ต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน
ในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษา การน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

2.2 การประชุมอภิปรายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุง 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปีการศึกษา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1 คน 
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ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและท ารายงานรายวิชา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีและจัดท าร่างรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบณัฑิตศึกษา  
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ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
เนื่องด้วยข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอน าเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดในระดับบัณฑิตศึกษาที่อ้างอิงใน  
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 หรือตามเง่ือนไขของแต่ละหลักสูตร 
4)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใดๆ ที่เคยได้ล าดับขั้น B หรือสูงกว่าไม่ได้ 
5)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาแล้วแต่ยังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จต้อง

ลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
   

10.4.2.2 การบอกเพ่ิมและเลิกรายวิชาเรียน 
1) การขอเพ่ิมรายวิชากระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ 2 สัปดาห์

แรกของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้นยื่นเอกสารต่อส านัก
ทะเบียนและบริการการศึกษา 

2)  การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่แล้วยื่นเอกสารต่อ
ส านักทะเบียนและบริการการศึกษา 
  (2.1) การบอกเลิกรายวิชานั้นกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
  (2.2)  การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกติ หรือ
หลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับอักษร W ส าหรับรายวิชา
นั้นๆ 
  (2.3)  การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อนต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้รับอักษร W แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษา
จะได้รับอักษรระดับคะแนน F ส าหรับรายวิชานั้นๆ 
  (2.4)  การคืนเงินในกรณีท่ีนักศึกษาบอกเลิกรายวิชา 
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ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค่า
หน่วยกิตและค่าบ ารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน 

ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมหาวิทยาลัยให้ออก 
หรือสั่งพักการเรียนหรือลาพักและจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมดภาคการศึกษานั้นๆ โดยยื่นขออนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบ ารุงการศึกษาแก่นักศึกษา 

ค. นักศึกษาที่บอกเลิกเรียนบางรายวิชาและยังคงเรียนรายวิชาที่เหลืออยู่ไปจนหมด
ภาคการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิกนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่
นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพ่ิมรายวิชาหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ โดยที่สาขาวิชาที่สังกัดอยู่
อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด 

ง. กรณีท่ีนักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย 
    (2.5)  การบอกเลิกทุกรายวิชาจะท าได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น 
    (2.6)  นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนช าระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์จะลาออกหรือ
บอกเลิกกลางคันต้องช าระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น 
 
10.5 ระยะเวลาการศึกษา 

10.5.3  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เ กิน 6 ปี
การศึกษา                

ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นและนับรวม
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย      
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10.6  ระบบการวัดผล การประเมินผล การส าเร็จการศึกษา 
10.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา 

1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
เมื่อได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

2) บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดผล นอกจาก
รายวิชาที่ก าหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP (No Pass) 

3) อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้ 

 อักษรระดับคะแนน       แต้มระดับคะแนน      ระดับการเรียน 
               (ต่อ 1 หน่วยกิต) 
 A  4.0 ดีเลิศ (Excellent) 
    B+  3.5 ดีมาก (Very good) 
    B  3.0 ดี (Good) 
 C+  2.5 ดีพอใช้ (Averages) 
    C  2.0 พอใช้ (Fair) 
    D+  1.5 อ่อน (Below Averages) 
    D  1.0 อ่อนมาก (Poor) 
    F  0  ไม่ผ่าน (Fail)  

4) นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
แสดงผลการศึกษาโดยมีความหมาย ดังนี้ 

         อักษร     ความหมาย 
  I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn) 
 U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
 P การวัดผลผ่าน (Pass) 
 NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
 IP ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
 EP วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass) 

(4.1) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษาไม่สามารถเรียนหรือ
ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้มระดับ
คะแนนใหม่ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาคการศึกษา
ถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถจะท าการวัดผลเพ่ือจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
เป็นรายกรณีไป หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษรระดับคะแนน F 
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(4.2) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด การบอกเลิกต้องด าเนินการตามระเบียบการศึกษาและการ
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 จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนเพ่ือ

เป็นการเพ่ิมความรู้พ้ืนฐานหรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม 
 อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ผ่านหรือไม่ผ่าน 

ทั้งนี้ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น าจ านวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพ่ือค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

(4.6) อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ในระหว่างการ
วัดผลและหน่วยกติของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 

(4.7) อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก 
(4.8) รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F และอักษร

ระดับคะแนน P, EP ทีไ่ด้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร 
(4.9) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน  C+ 

และ C โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 
(4.10) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร 

10.6.2.2 การประเมินผลการศึกษา 
1) การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนจะกระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค

การศึกษา 
2) มหาวิทยาลัยจะคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของ

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, D+, 
D และ F 

3) ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าผลรวมแต้มระดับคะแนนสะสมของรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองต าแหน่งไม่มีการปัดเศษ 

4) ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ให้ค านวณดังนี้ 
(4.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา ให้น าผลรวมของแต้มระดับคะแนนของ

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ 

(4.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้น าผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
1) นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อยแล้ว 
2) ในการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่าตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3) บางสาขาวิชาอาจจะก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ก่อนจึง

ได้รับอนุญาตให้ท าวิทยานิพนธ์ 
4) บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดการสอบประมวลความรอบรู้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา 
5) การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาและจะต้องมีกรรมการ

ตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจ านงต่อสาขาวิชาของหลักสูตร

ที่ตนศึกษาอยู่ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือด าเนินการจัดสอบต่อไปภายในสัปดาห์ที่ 2 
ของภาคการศึกษา 

7) บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบ
ประมวลความรอบรู้ 

8) การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP 
9) คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษรคะแนน P หรือ NP 

โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
 

10.6.2.4 การท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
1) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียน

รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพ่ือขออนุมัติ
ตามข้ันตอนต่อไป 

3) นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งภาษาใดได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุมแต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

4) นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องต่อสาขาวิชาเพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้ต่อเมื่อ
นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว 

5) บัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

6) นักศึกษาต้องส่งส าเนาวิทยานิพนธ์จ านวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด (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 เมื่อด าเนินการสอบแล้วให้รายงานผลต่อบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 

10) นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจ านวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย 

 
10.6.2.5 การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา 
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติให้ได้ปริญญาเมื่อ

ผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้ 
1) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
2) จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 และได้แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3) จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
4) ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
5) ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
6) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน จะต้องผ่าน

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) สอบผ่าน TOEFL ในระดับท่ีก าหนด หรือ 
2) สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา

ในระดับท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 
3) เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโทที่ท าการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยได้แต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 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) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
2) ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดยคณะกรรมการ

คัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2) นักศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่ละ
หลักสูตรก าหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียนไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที 

12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

1) การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันหรือต่างสถาบัน 
สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(1.1) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 
(1.2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หน่วยงานของรัฐที่มี

อ านาจตามกฎหมายรับรอง 
2) การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(2.1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2.2) เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบเนื้อหา
รายวิชานั้นๆ 

(2.3) เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า  B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 
หรืออักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า 

(2.4) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(2.5) การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์จะกระท ามิได้ 

 
12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย สามารถกระท าได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1) ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(1.2) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 

2) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 
(2.1) การเทียบโอนความรู้ 

(2.1.1) ผู้ขอเทียบโอนจะต้องสอบเทียบความรู้ เป็นรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีผู้ขอต้องการเทียบโอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนทุกรายวิชา 
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(2.1.2)  สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/หรือเกณฑ์การ
ตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชาก าหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานมาแสดง
เพ่ือขอเทียบโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ทั้งนีม้หาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบมาตรฐานเป็นกรณีๆ ไป 

(2.2) การสอบวัดความรู้ ผู้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ
อักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

(2.3) การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบ และ/หรือการประเมินความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ให้บันทึก “CE” (Credits from Examination) ส่วนการบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test) โดยให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะ
ไม่ให้อักษรระดับคะแนนและไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(2.4) กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนให้ถือว่าผู้ขอ
เทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนรายวิชาบังคับ
ก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 
(3.1) หน่วยกิตท่ีได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมที่

ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
(3.2) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา 
 
12.1.2.6 การลาพักและลาออก 
1) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่านั้นจะต้องยื่นค าร้อง

ตามแบบของมหาวิทยาลัยและช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือ
ภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว 

2) นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
ก าหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ  

 
12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
1) ถึงแก่กรรม 
2) ลาออก 
3) ศึกษาจบหลักสูตร 
4) ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาและนับรวม

ระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย 
5) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติโดยไม่ลาพักการเรียนและไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
6) ไม่ช าระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7) ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรกโดยไม่มีหน่วยกิตสะสม 
8) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชาที่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
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9) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 

10) สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ 
11) มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง 
12) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิดจากความประมาท)  
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

รายวิชาส าหรับการเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
 
ปบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                   

  3(3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ เทคนิคและระเบียบวิจัยเบื้องต้น กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ 
การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามระเบียบวิจัยทางการศึกษาเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลและการแปลผล การหาค่าสถิติส าหรับการวิจัย การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าสัดส่วนความถี่ ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุคูณ การเขียนรายงานการวิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้เพ่ือการบริหารและ
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 รูปแบบ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารการศึกษา บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริหารงานคณะบุคคล
และการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็น การประยุกต์ใช้ความรู้การบริหารเครือข่าย
ส าหรับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทาง
วิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบนโยบาย การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การก ากับติดตามส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาโดยวางแผนกลยุทธ์
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 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา            3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนทางวิชาการ 
ศัพท์เทคนิค บทความวิชาการ วารสาร และหนังสือต าราที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา 
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 การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพ่ือจัดท าดุษฎีนิพนธ์ การ

ค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาการวิจัย การน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และการวิพากษ์
ประเด็นส าคัญต่อที่ประชุมสัมมนาเพ่ือให้ได้หัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน าไปสู่
การเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคการเก็บข้อมูล การแปลผลข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการวิพากษ์ต่อที่ประชุมสัมมนาเพ่ือให้ได้โครงร่างดุษฎี
นิพนธ์เพ่ือพัฒนาน าไปสู่การท าดุษฎีนิพนธ์ 
 
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 
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criticism toward seminar conferences to obtain doctoral dissertation proposals leading to 
developed doctoral dissertations 
 
(3) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
ปบ 721 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา                                

3(3-0-6) 
ทฤษฎีและหลักการพฤติกรรมองค์การที่ประยุกต์ใช้กับองค์การทางการศึกษา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทฤษฏีภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การนิเทศ
เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การ
บริหารงานระบบเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ความเชี่ยวชาญแห่งตนในการบริหารการศึกษา 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) 
 แนวคิดและหลักการในการพัฒนานโยบายทาง การบริหารการศึกษา เ พ่ือความเป็น เลิ ศ 
กระบวนการพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์
นโยบาย การใช้นโยบายเพ่ือควบคุมโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ปรัชญาและ
หลักการทางการศึกษากับการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์  แบบจ าลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

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
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและค่านิยม ผลกระทบต่อบริบทด้านสังคมและด้านการเมือง และบริบทด้านเศรษฐกิจ 
แนวคิดและเทคนิคการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การ
ออกแบบ การเลือกใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อการพัฒนาแนวคิด และการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา 
การจัดระบบการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาให้ทั่วถึง  พอเพียง เท่าเทียม 
เป็นธรรม ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ
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 การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมอย่างมีปรัชญาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การนิเทศเพ่ือ
การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และการน า
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ผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารหลักสูตร การ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และกิจการและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 
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
การเปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
การบริหารคนเก่งและการสร้างแนวทางการพัฒนาคนเก่ง การพัฒนาแนวทางการบริหารพฤติกรรมและความ
แตกต่างของบุคคลเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาตนเอง เพ่ือนร่วมงานและบุคลากร การพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการยกระดับผลการปฏิบัติงานสู่
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) 

การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน 
สถานการณ์การบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคมและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
และสังคมโลก การบริหารสถานศึกษาและองค์กรทางการศึกษาที่ตอบสนองโลกในศตวรรษที่ 21 การจัดการ 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
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 การก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แนวคิดการ
พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนและท้องถิ่น การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การก ากับและ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่สากล 
แนวคิดและวิธีวิทยาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา
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; self-
assessment 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 การวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้น า 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 
การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ

เป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรก าหนดภายใต้การ
ก ากับดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

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 ดษุฎีนิพนธ์                36 

การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและการพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรก าหนดภายใต้การก ากับดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่
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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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์พิเศษ 

ของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ผลงานทางวิชาการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 
1 อาจารย์ ดร. จรญัญา  

เทพพรบัญชากิจ 
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/2005-03-
07/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). แนวทางการบริหารจดัการหลักสตูรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารมหาวิทยาลยัพายัพ, 23(2), 25-
46. 

  (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. 

https://issuu.com/iias/docs/icas6
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 
Retrieved from 
asiaengage2018.cmu.ac.th/index.php?page=106a6c241 
b8797f52e1e77317b96a201 

  (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ. (2561). การพัฒนาแนวทางการบริหารการวิจัยใน

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยที่มีการเรยีนการสอนหลักสตูรนานาชาติ. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6: ทิศทางและ
แนวโน้มการผลติครไูทย (น. 620-627). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

  (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (2564). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีการเรยีนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 11 (น. 387-402). 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัพายัพ. 

  (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
Thepphornbanchakit, J., & Thepphornbanchakit, N. (2021). Preliminary 

provisions of university-certified English language courses to 
Myanmar refugees living in camps along the Thailand-
Myanmar border. Proceedings of the 11th Payap University 
and UNRN Research Symposium 2021 (pp. 629-643). Chiang 
Mai, Thailand: Payap University. 

  (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. จักรปรุฬห์  
วิชาอัครวิทย์ 

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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
ศุภมาศ เสนธรรม, และจักรปรุฬห ์วิชาอัครวิทย์. (2563). การบรหิารจัดการแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้น า, 8(32), 315-324. 

 (TCI 2) 
สุปรานี จีนใจ, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การศึกษาสภาพและแนว

ทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ
บริหารการศึกษาและภาวะผู้น า, 8(32), 325-334. 

 (TCI 2) 
กุลธร ดอนแก้ว, และจักรปรุฬห์ วชิาอัครวิทย์. (2563). การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า, 
8(31), 273-282. 

 (TCI 2) 
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุพันธ,์ และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวทิย์. (2562). 

รูปแบบการพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรมทีม่ีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสรา้งนวัตกรรมของ
นักศึกษาพหุชาติพันธ์ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขต
ล้านนา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 425-440. 

 (TCI 3) 
วราภรณ์ วงษาปัน, ส าเนา หมื่นแจ่ม, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562). การ

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ของครูโรงเรียนบา้นแม่
จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, 8(1), 124-138. 

 (TCI 2) 
สมจิต ไชยเชษฐ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย.์ (2560). การ

บริหารงานโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA). 
วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 177-192. 

 (TCI 2) 
สมหวัง โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย.์ (2560). การ

บริหารจดัการศูนย์บริการสนับสนนุนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลยั
สารพัดช่างเชียงใหม.่ วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 193-204. 

 (TCI 2) 
3 อาจารย์ ดร. ประภัสสร 

สมสถาน 
ประภสัสร สมสถาน. (2564). การหาประสิทธิภาพและผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

เรื่องค าราชาศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์ หมวดร่างกาย วิชาภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมปีที่ 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) 
4 รองศาสตราจารย ์

ดร. ปาริชาติ บัวเจรญิ 
 

ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรตัน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และรตันากาล ค าสอน. (2560). 
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่. วารสารบัณฑติวิจัย, 8(2), 101-117. 

 (TCI 2) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรตัน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, ไกรลาศ ดอนชัย, และปวันรตัน์ บัว

เจริญ. (2561). ความเครยีดและการปรับตัวของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่. วารสารบณัฑติศึกษาปริทรรศน,์ 4(2), 37-58. 

 (TCI 2) 
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรตัน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรตัน์ บัวเจริญ. (2562). 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตร์ มมร, 7(1), 241-254. 

 (TCI 2) 
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรตัน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรตัน์ บัวเจริญ. (2562). 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนาเชียงใหม.่ วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์, 5(1), 107-125. 

 (TCI 2) 
ไกรลาศ ดอนชัย, ปาริชาติ บัวเจรญิ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกลุ, และปวันรัตน์ บัว

เจริญ. (2562). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครู
ตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วารสารบัณฑติวิจัย, 10(1), 1-21. 

 (TCI 2) 
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตันกุล, ปาริชาติ บัวเจรญิ, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562). 

แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม.่ วารสารบรหิารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ ราชมงคลล้านนา, 7(1), 59-71. 

 (TCI 3) 
พัชรียา ข่ายสุวรรณ, และปาริชาต ิบัวเจริญ. (2562). การประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มมร, 7(2), 67-80. 

 (TCI 2) 
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตันกุล, ปาริชาติ บัวเจรญิ, กนิษฐา ลังกาพินธุ์, และปวันรตัน์ 

บัวเจริญ. (2563). ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 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). 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
Buacharoen, P., & Buochareon, P. (2018). Quality assurance of 

Rajamangala University of Technology Lanna RMUTL. RMUTL 
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Journal, 6(2), 1-10. Retrieved from https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/164127 

 (TCI 2) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต 
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 ศิริกุลพันธ.์ (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
จิตจริยธรรมในการด าเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม.่ วารสารการพัฒนาชุมชนและคณุภาพชีวิต. 5(3), 471-479. 

 (TCI 2) 
นงนภัส พันธ์พลกฤต. (2562). ความส าเร็จในการพัฒนาจติสาธารณะนักเรียน: จาก

ผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(2), 41-54. 
 (TCI 2) 
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุพันธ,์ และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวทิย์. (2562). 

รูปแบบการพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
ที่มีผลต่อความคดิสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา 
พหุชาติพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตล้านนา. 
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑติ, 19(3), 425-440. 

 (TCI 3) 
นงนภัส พันธ์พลกฤต และคณะ. (2562). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายพั, 
29(2), 161-172. 

 (TCI 2) 
6 อาจารย์  

ดร. พัชร บุญธีรารักษ ์
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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
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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 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
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) 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. สรรพร ศริิขันธ ์
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 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
Sirikhan, S. (2018). “We should see half half”: The voice of non-

academic 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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
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) 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร. สกณุี เกรยีงชัยพร 
สกุณี เกรียงชัยพร, และสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน. (2560). ความสมัพันธ์ระหว่างวินัย

ฝ่ายวิญญาณกับความฉลาดทางจติวิญญาณของนักศึกษาในสถาบันคริสต์
ศาสตร:์ กรณีศึกษาวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีและสถาบัน
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร.์ วารสารวิชาการแสงธรรม, 9(2), 116-129. 

 (TCI 2) 
ชนันภรณ์ ใจเสารด์ี, สกณุี เกรยีงขัยพร, และสันตภิาพ วิริโยทัย. (2560). การ

วิเคราะหเ์พลงรวีวารศึกษาและองค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านคริสตศ์าสนศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้านครสิต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 (น. 9-
20). เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยพายพั, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสง
ธรรม, และสภาคริสตจักรในประเทศไทย. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
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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. 988-
995). Chiang Mai, Thailand: Payap University. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 
สกุณี เกรียงชัยพร. (2563). การบูรณาการมิตจิิตวิญญาณกับหลักสูตรครสิต์ 

ศาสนศาสตร.์ รายงานสืบเนื่องการประชุมน าเสนอผลงานวิชาการดา้น
คริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (น. 106-121). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัพายัพ, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสงธรรม, และสภา
คริสตจักรในประเทศไทย. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
9 อาจารย์ ดร. เพิรล์ 

วัฒนากูล 
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. 
(การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ) 

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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาต)ิ 
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. 

 (การน าเสนอผลงานระดับนานาชาต)ิ 
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10 Mr. Shizhou Yang 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. 
 (Scopus) 
Yang, S. (2018). Left foot on traditional literacy, and right on 

transliteracy. International Journal of Virtual and Personal 
Learning Environments, 8(2), 1-9. doi: 
10.4018/IJVPLE.2018070101 

 (Scopus) 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัย ของอาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

1 ศาสตราจารย์  
ดร. ธีระ รุญเจริญ 

นันทิยา สถิตพงศ์พิพัฒน์, ธีระ รุญเจริญ, ศรุดา ชัยสุวรรณ, และสมพร ชาลีเครือ. 
(2560). กลยุทธ์การจัดการเรยีนรูท้ี่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรยีนปฐมวยัใน
โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสมีา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วจิัย ครั้งท่ี 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ (น. 54-66). ล าปาง: มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
สุจรรยา ขาวสกลุ, ธีระ รุญเจริญ, และวรสิทธ์ิ รัตนวราหะ. (2560). ผู้บริหาร

สถานศึกษายุคดจิิทลั. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครศุาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 3: 2560 นวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ (น. 138-148). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
สุเนตร ขวัญด า, ธีระ รญุเจรญิ, และวรสิทธ์ิ รัตนวราหะ. (2560). แนวทางการจัด

การศึกษาเพื่อการมีงานท าและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) สู่สถานศึกษาในยคุดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 3: 
2560 นวัตกรรมแห่งการเรยีนรู้ (น. 149-161). ล าปาง: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง. 

 (การน าเสนอผลงานระดับชาติ) 
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). องค์ประกอบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(4), 65-78. 

 (TCI 2) 
2 ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  

ศิริบรรณพิทักษ์ 
เกริกก้อง มังคละพฤกษ์, และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2561). การพัฒนากลยุทธ์

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดเสริมสรา้งค่านิยมในการ
ท างาน. วารสารร่มพฤษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 36(3), 159-178. 

 (TCI 2) 
อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พนัธ์, วลัยพร ศิริภริมย์, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2561). 

การบริหารวิชาการโรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด
คุณลักษณะความเป็นผู้น าทางทหารและความมั่นคงของชาติในศตวรรษ
ที่ 21. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 9(2), 49-62. 

 (TCI 2) 
จิตรวรรณ เอกพันธ์, สุกัญญา แช่มช้อย, และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2563). การ

บริหารวิชาการโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดนักคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16(1), 71-
85. 

 (TCI 2) 
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พวงสุรีย์ วรคามิน, นันทรัตน์ เจรญิกุล, และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2563). ความ

ต้องการจ าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนเอกชนตามแนวคิด
อัจฉริยภาพทางดิจิทลัของนักเรียนประถมศึกษา. 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), 91-
112. 

 (TCI 2) 
3 ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 

ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน ์
วจีพร สุขสมบูรณ,์ ฉัตรนภา พรหมมา, ระพินทร์ โพธ์ศรี, และอนุรักษ์  

ปัญญานุวัฒน์. (2561). รูปแบบการประเมินโครงการจดัการเรียนการ
สอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารดษุฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 8(1), 48-60. 

 (TCI 2) 
จ าเนียร ไตรมาตร, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, และเกียรติสดุา  

ศรีสุข. (2562). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
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พัฒนารูปแบบการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่. วารสาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง, 8(2), 2-17. 

 (TCI 2) 
พัทธนันท์ ปาเป็ง, ประวัติ พ้ืนผาสขุ, และศิรมิาศ โกศลัย์พิพัฒน์. (2562). การ

บริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน
เตสซอรี่ของโรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 13(3), 104-
114. 

 (TCI 2) 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 
  



84 
 

 

  



85 
 

 

 

 



86 
 

 

 

 

  



87 
 

 

 

  



88 
 

 

 

 



89 
 

 
 

 



90 
 

 

  



91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง 

แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  

และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
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รายช่ือฐานข้อมูลรายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
 

1. รายชื่อฐานข้อมลูรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบนั(เลม่) 

จ านวนวารสาร 
(ชื่อเร่ือง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเร่ือง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสด ุ

(ชื่อเร่ือง) 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัพายัพ 4,474 1,216 10 1,527   2 1 41 

รวม 4,474 1,216 10 1,527   2 1 41 
 

2. รายชื่อฐานข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ของส านักหอสมุดที่มีให้บริการ 
ล าดั
บที ่

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

ขอบเขตของเนือ้หา 

1. Academic 
Search 
Complete 

ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับ
เต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100 
รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้วฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน 
เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วน
ใหญ่เป็นช่ือเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิง
ที่สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 

2. Business 
Source 
Complete 

ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เช่ือถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่
สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1886 นอกจากน้ียังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

3. Education 
Research 
Complete  

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเช่ือถือส าหรับงานวิจัยด้านการศึกษา  โดยครอบคลุมหัวข้อ
เกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความช านาญ
พิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education 
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจน
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 
รายการ 

 

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย 
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 เพ่ือให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ค าสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
หรือที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
    “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”   หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “ผู้คุมสอบ” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ 
    ก าหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ  
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  “นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
 ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เพ่ือวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง 

 
หมวด 1 

การปฏิบัติในการสอบ 
 
 ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ซึ่งขาดสอบจะ
ได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 7 นักศึกษาท่ีเข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าห้องสอบ 
 ข้อ 8 สิ่งที่น าเข้าห้องสอบได้ คือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนส าหรับการสอบ
ในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอ านาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษาน าเข้าห้องสอบได้ 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ 
 ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
  10.1 ในกรณีสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  เข้าสอบ
หลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที 
  10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลง
ก าหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาท ี
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  10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงก าหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบ
จริง 10 นาท ี
  10.4 ในกรณีการสอบอ่ืนๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาท ี
 ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  ห้ามนักศึกษา
ออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น 
 ข้อ 12 ในการท ากิจธุระอ่ืนใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และ
เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดท าข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น 

 
หมวด 2 

การขอเลื่อนสอบ 
 
 ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษาหรือการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ขอเลื่อน
สอบได ้คือ 
  13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุ
จนถึงขนาดมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาล
นั้นๆ ประกอบการพิจารณาได ้
  13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มีความจ าเป็น
ถึงข้ันไม่สามารถมาสอบได ้
  13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจ าเป็นอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอ่ืนใดตามข้อ 13.1-13.2 ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอ
เลื่อนสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบและมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นค าร้องตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสอบ
รายวิชานั้นเพื่อพิจารณาตามข้ันตอน 
 ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบค าสั่งไม่อนุมัติและให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยค าร้องดังกล่าว โดยค าวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจใช้ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด 
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ภาคผนวก ซ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการสอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย 
การทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอบมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้ 
 ข้อ  1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการทุจริตการสอบระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550” 
 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง แนวปฏิบัติหรือมติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
หรือที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง    มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “นักศึกษา”  หมายถึง    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “ผู้คุมสอบ”  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ 
        ก าหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ 
        ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   “คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ 
   “การสอบ”  หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบไล่ประจ าภาค 
        การศึกษา หรือการสอบอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือ 
        วัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบ 
        ขึ้นเอง 
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หมวดที่ 1 
ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 

 
 ข้อ  5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา จับ ยึด หรือด าเนินการตามความจ าเป็นและ
สมควรด้วยประการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุอันท าการทุจริตในการสอบตามข้อ 7 แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยมีผู้คุมสอบร่วมลงชื่อ
รับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระท าความผิดตามหลักเกณฑ์  วิธีการและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ  6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นชุดหนึ่งจ านวนห้าคน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการกระท า
ความผิด โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และหัวหน้าส านักงานนิติการหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือด าเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่
ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ให้การด าเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจาก
การสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว 
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หมวดที่ 2 
การพิจารณาความผิดและโทษ 

 
  ข้อ 7 การกระท าการทุจริตในการสอบ หมายความว่า การกระท าใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือได้ใช้ ซึ่ง
ข้อมูลส าหรับการตอบค าถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบ  กฎเกณฑ์ และวิธีการตอบข้อสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่น การถาม การลอบดูผู้อ่ืน การจดบันทึกข้อความ การรับส่ง
ข้อความ หรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรืออาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ใดๆ 
ตลอดจนการน าเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใดๆ เข้าห้องสอบ ทั้งนี้โดยมี
พฤติการณ์อันเชื่อได้ว่าได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์  หรือเพ่ือจะได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการนั้น  กับให้
หมายความรวมถึง การเข้าสอบแทนกัน การท าหรือส่งสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใดๆ ซึ่งส่อไปในทางทุจริตรวมถึง
การกระท าที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วย 
 การกระท าการทุจริตในการสอบเป็นความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  8 เมื่อปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการทุจริตในการสอบแล้ว  ให้คณะกรรมการตามข้อ 6 
พิจารณาวินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบและผู้สนับสนุนการ
กระท าการทุจริตในการสอบ แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษดังต่อไปนี้ 
   8.1 กรณีนักศึกษากระท าทุจริตในการสอบให้ได้รับอักษร W และพักการเรียนไม่เกินหนึ่งปี
การศึกษา  
   8.2 กรณีนักศึกษากระท าความผิดซ้ าเป็นครั้งที่สองให้พ้นสภาพนักศึกษา  
 ข้อ  9 ในกรณีสอบแทนกันให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษา  ถ้าผู้สอบแทนเป็น
บุคคลภายนอกให้ด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 ข้อ 10  ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและโทษ
ต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่การด าเนินกระบวนการสอบสวนและพิจารณาความผิดและโทษเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 11  เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามข้อ 10 แล้ว ให้มีค าสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามระเบียบ
นี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้น โดยแจ้งให้ผู้กระท าความผิดทราบถึงความผิดและโทษดังกล่าวด้วย 
 ข้อ 12  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจใช้  ตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเป็นที่สุด 
  



104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 112/2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ญ 
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. กระบวนการ

ออกแบบหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการการบริหารประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า 
ร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) โดย 
1) ส ารวจสภาพและความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต 
2) ศึกษาบริบทของสังคม เศรษฐกิจการเมืองและนโยบายการจัดการศึกษาที่ส่งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
3) ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
2. น าเสนอ

คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ให้แก่ 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิชาการท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
คณะกรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน และมี
เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ประชุม 

3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพท่ี 112/2564 ซึ่งมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ คุณสมบัต ิ
1. ศ.ดร. ธีระ  

รุญเจริญ 
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. ศ.ดร. พฤทธิ์  
ศิริบรรณพิทักษ์ 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. รศ.ดร. สมบตัิ 
นพรัก 

ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะ
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

4. รศ.ดร.  
จิณณวตัร 
ปะโคทัง 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบรหิารการศึกษา
แห่งประเทศไทย 

5. รศ.ดร. ไชยา 
ภาวะบุตร 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
ประธานสภาคณบดีครุศาสตรศ์ึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

6. คุณกฤตวรรณ 
เกิดนาว ี

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ  
ส านักเลขาธิการครุุสภา 

7. อ.ดร. พัชร  กรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตร  
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ขั้นตอน รายละเอียด 
บุญธีรารักษ ์ (ระดับบณัฑิตศึกษา) 

8. รศ.ดร.  
ปาริชาติ  
บัวเจริญ 

กรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

9. ผศ.ดร.  
จักรปรุฬห์  
วิชาอัครวิทย์ 

กรรมการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. อ.ดร. จรญัญา  
เทพพรบัญชากิจ 

กรรมการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11. อ.ดร. ประภัสสร  
สมสถาน 

กรรมการ
และ
เลขานุการ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ (ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 
เรื่องระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560) 
1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้มีความ

ทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแก่งชาติ 

2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หรือวิธี
อ่ืนใดที่จะเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

3. เสนอหรือก าหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร 
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรก่อนน าเสนอคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 
4. วิพากษ์หลักสูตร 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
น าเสนอร่างหลักสูตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และจัดประชุม
กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร ทั้งในรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุมและการให้ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร โดยจัดประชุมเม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2564  

5. เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2564 

6. เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
วิชาการสภา
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

7. เสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย
พายัพ 

ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
8. เสนอหลักสูตรต่อ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

จัดส่งหลักสูตรให้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยน าเข้าระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO  
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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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 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
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) 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

รักษาการอธิการบดี และศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  จักร
ปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ได้กล่าวถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรผลิตดุษฎีบัณฑิตสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือการรับรอง
หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก (มาตรฐานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา) ของคุรุ
สภา และได้ทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ 

1. พิจารณาราละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หรือวิธีอ่ืนใดที่จะเสริมให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

3. เสนอหรือก าหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร 
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรใหม่ก่อนน าเสนอคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และเห็นชอบให้ปรับแก้หลักสูตรตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดที่ 1  หัวข้อที่ 1 

ควรปรับชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” เนื่องจากเป็น
หลักสูตรด้านการศึกษาโดยตรง 
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หัวข้อที่ 5 
5.3  ให้ปรับแก้ในบรรทัดที่สองตรงเป็นผู้ส าเร็จในระดับปริญญาโท แทนระดับ

ปริญญาตรี 
หัวข้อที่ 8 
8.1 จัดล าดับค าใหม่ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
หัวข้อที่ 9 
ขอให้ท าการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์ 
หัวข้อที่ 12.2 
ในหัวข้อที่ 1 ให้เขียนว่า “ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา” แทน และขอตรวจสอบในรายละเอียดในส่วนอื่นๆ เพ่ือความสอดคล้อง
ในเรื่องล าดับ 

หมวดที่ 2 ข้อที่ 1  
หัวข้อ 1.1 ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็น “ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
ต้องมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ คุณธรรม และภาวะผู้น า สามารถ
บูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามือ
อาชีพ” 
ข้อที่ 3 
หัวข้อที่ 3.1.2  
ตาราง แบบ 2.1 ควรพิจารณาให้มีแต่รายวิชาบังคับท้ังหมด 
หัวข้อที่ 3.1.3 
o ปรับชื่อของรายวิชาให้มีความทันสมัยขึ้น และไม่ควรมี เลข 0 ในช่องหน่วยกิต 
o เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด ควรปรับให้เป็นแบบขอรับใบประกอบ

มาตรฐานวิชาชีพทั้งหมด ไม่ควรแยกเป็นสองแบบเนื่องจากในรายละเอียด
หลักสูตรมีความต่างกันตรงที่รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพเท่านั้น ควรให้นักศึกทุก
คนได้มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 

o ระบุรายวิชาบังคับเพ่ิมเติมให้ครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และด้านกิจการนักศึกษา) ตามที่คุรุสภา
ก าหนดไว้ในเกณฑ์ และระบุด้วยว่าอยู่ในสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานใดของ
เกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 

o การสอบประมวลความรู้ ให้เปลี่ยนเป็น “การสอบวัดคุณสมบัติ” ให้มีการ
ลงทะเบียนแต่ไม่มีการออกเกรด 

หัวข้อที่ 3.1.3 
o ให้ปรับวิธีการเขียนแผนการศึกษาในตารางหน่วยกิตให้ระบุหน่วยกิต และตัดค า

ว่า “ไม่นับหน่วยกิต” ออก และการจัดเรียงรายวิชาให้ย้ายวิชาหลักและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา ไปอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 แทน 

หมวดที่ 3 
 

หัวข้อที่ 2.2.1  
o การเรียนแบบ 2.1 ระบุในคุณสมบัติทั่วไปว่าจะต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชา โดย

ไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ วิชาการวิจัย  ภาษาอังกฤษ และทฤษฎีทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้ 
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o ควรระบุคุณสมบัติด้านประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป 
ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ข 
o ให้ระบุชื่อรายวิชาที่มีความครอบคลุมกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

พร้อมทั้งระบุว่าวิชาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานใด 
o ปบ 601 เพ่ิมค าว่า “การ”ในชื่อรายวิชา 
o ปบ 700 เพ่ิมค าว่า “วิจัย” หลังจากค าว่าวิธีวิทยาการ 

อ่ืนๆ ควรเพิ่มการสัมมนาในทุกตัวดุษฎีนิพนธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการส าเร็จดุษฎีนิพนธ์
ของผู้เรียน แต่ทั้งนี้ในการบริหารจัดการของทางสาขาอาจต้องเพ่ิมเติมด้านจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 

 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมโดย 
ดร. ประภัสสร สมสถาน 
กรรมการและเลขานุการ 


