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

มหาวิทยาลัยพายัพ
บัณฑิตวิทยาลัย

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

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
4.2 หลักสูตรแผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

2
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ทาง
ภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (ภาคผนวก จ)
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพายัพ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงปริญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ตามหนังสือเวียนของสานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ตามหนังสือเวียนของสานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การนาเสนอเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคุรุสภา
นาเสนอคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาใน
การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้เพิ่มข้อมูล และปรับปรุง
ข้อมูลของแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรอง
ปริญญาโท (วิชาชีพบริหารการศึกษา)
หลักสูตรได้นาเสนอการเพิ่มข้อมูลเพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ ตามหนังสือเวียนของสานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีมติให้เพิ่มข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และ
เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ตามหนังสือที่
มพย 0601/ว 116 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริ หารการศึกษาและผู้บ ริหารสถานศึกษาทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
8.4 ผู้ประกอบธุรกิจด้านการศึกษา
8.5 ผู้ประเมินภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
9. ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา และปี พ.ศ. ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ ที่สาเร็จ

1 นางจรัญญา
350130074xxxx
เทพพรบัญชากิจ
2 นางปาริชาติ
บัวเจริญ

อาจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
350140000xxxx
รอง
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.
(สาขาการวัดผล กศ.บ.
และการประเมิน
การศึกษา)
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สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
บริหารศาสตร์ (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

นายจักรปรุฬห์ 352070023xxxx
ผู้ช่วย
ปร.ด. ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิชาอัครวิทย์
ศาสตราจารย์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
(สาขาครุศาสตร์ กศ.บ. พลศึกษา
อนุสาขา
การบริหาร
การศึกษา)

สถาบันที่
สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558
2548
2538
2550
2531

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2525

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นโดยเล็งเห็นความสาคัญ และความสอดคล้องของสถานการณ์ ตลอดจน
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาต้องเผชิญกับแรง
กดดัน และความเสี่ยงที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของคนในโลก
การเคลื่อนย้ายของเงินทุน ศาสตร์องค์ความรู้ สินค้า บริการ และข่าวสารเทคโนโลยีอย่างมีอิสระเสรีภาพอย่างไร้

2556
2537
2526
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ขีดจากัดและอย่างไร้พรมแดน ส่งผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น เป็นเหตุให้ตลาดโลกเกิดความ
ต้องการเพิ่มกาลังผลิตแรงงาน ราคาสินค้า รวมถึงกระบวนการผลิตและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการ
แข่งขัน ในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศในมาลงทุนมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทาให้การศึกษาในประเทศ
ไทยต้องเพิ่มบทบาทและมีหน้าที่สาคัญในการเป็นฟันเฟืองหลัก สาหรับการพัฒนาคนให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางด้าน องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทางศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศให้
สามารถเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศได้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึง่ มีวิสัยทัศน์หลักในการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าบนพื้นฐานการใช้
ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จึง
ถูกนามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้นา
สาระสาคัญของการจักการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้าน
วิชาหลักและประเด็นสาคัญ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิพากษ์วิจ ารณ์และนวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการดาเนินชีวิตและอาชีพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการนาแนวทางที่ดีสู่การ
ปฏิบัติ การเรียนรู้เพื่อพั ฒ นาศักยภาพการประเมินตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาศักยภาพในวิช าชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้ เป็ นที่ย อมรับ ของผู้ที่เกี่ย วข้องในการช่วยขับเคลื่ อนแผนไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
แผนพัฒ นาอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ( พ.ศ. 2551-2565) ที่มุ่ ง เน้ นในเรื่ องของยกระดับคุ ณภาพของการ
อุดมศึกษาไทย การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องการมีการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลั กสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพได้ยึด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้
เป็ น ไปตามหลั กการจั ดการศึ กษาในระดับ บั ณฑิตศึกษา โดยให้ คุณภาพของบัณฑิตในทุกระดับคุณวุฒิ และ
สาขาวิชา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คณะกรรมอุดมศึกษากาหนดซึ่งต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน
อันได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่ อเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เป็นผู้บริหารที่สามารถ
บริหารจัดการองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองการพัฒนากาลังคนของประเทศ และนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และในปัจจุบันสังคมไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ และเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งต้องมีการปรับระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความจาเป็นของสภาพพื้นที่ และโครงสร้างทางประชากร รวมถึงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุกมิติให้เป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ เป็นความ
ท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพสังคมและ วัฒนธรรมของไทยที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ระบบ การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ การใช้เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสังคมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เป็นต้น
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนับว่าได้ผ่านมาแล้วมากกว่าหนึ่งทศวรรษ การศึกษาได้มีการ
พัฒนามากขึ้นตามลาดับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น หน่วยงานทางการศึกษาในระดับปฏิบัติการจึงเป็นเป้าหมายสาคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม กอปรกับการที่
สังคมไทยกาลั งเผชิญกับ วัฒนธรรมที่ห ลากหลายด้ว ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้งการ
เจริญเติบโตทางธุรกิ จระหว่างประเทศซึ่งทาให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อันส่งผลต่อวิถีชีวิต
เอกลั กษณ์ไทย และค่านิ ยม ซึ่งกระแสอิทธิพลของวัฒ นธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนทาให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม คานึงถึงประโยชน์
ส่ว นตนมากกว่าประโยชน์ ส่ว นรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อแสวงหาอานาจ มีความหย่อนยานใน
ศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งผลการสารวจและผลการวิจัยต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
และการทุ จ ริ ต ดั ง นั้ น การสร้ างความเข้ มแข็ งจากภายในด้ ว ยกลไกการยกระดับ นวัต กรรม สร้า งสั ง คมที่ มี
จิ ตวิญญาณของความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่า ยตามแนวคิ ด
“ประเทศไทย 4.0: Strength from within” ซึ่ งหากพิจ ารณาในระบบการศึก ษาผู้ บริห ารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษานับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดการศึกษาเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์
สังคมคุณภาพ
ด้วยเหตุดังกล่าวการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวั ฒ นธรรมในปั จ จุ บั น และด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
แบบมืออาชีพ ภายใต้ มาตรฐานและเกณฑ์ ของคุรุ ส ภาซึ่งเป็น องค์ กรวิ ช าชี พที่ ดูแลทางด้านการศึก ษาอย่า ง
เคร่งครัด โดยการจัดทาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพให้
เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2557 และประกาศในราชกิจ จา นุ เบกษาแล้ วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการพัฒนากาลังคนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
อย่ างมีมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตลอดไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพจึง
จัดทาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุ่งเน้นการดูแลจัดการเรื่องการศึกษา
มีความสาคัญมากในการพัฒนากาลังคนของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องมี ความรู้ความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ต้องเน้นกระบวนการจัดทาหลักสูตรให้ตอบสนองกับการผลิต
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาให้ มีคุ ณลั กษณะดัง กล่ าว จึงได้มีการบริห ารจัดการรายวิช าต่าง ๆ ขึ้นมาให้ ส อดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อให้ บั ณฑิตมีศั กยภาพในการเป็นผู้ นาในยุคแห่ งการเปลี่ ยนแปลงในทุกมิติ โ ดยให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นแหล่งพัฒนา
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องค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา สาหรับบุคลากรทางการบริหารการศึกษา และมุ่งพัฒนาให้บุคลากรดังกล่าว
สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการวิจัยในการพัฒ นาและ
แก้ปัญหาในสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับ ท้องถิ่นและชุมชน และใน
ระดับประเทศชาติ
12.2 ผลกระทบทีเ่ กี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสานึกทางสังคม รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและนวัตกรรม สอดคล้องปณิธานของ
มหาวิทยาลั ย พายั พที่ยึ ดมั่น ใน “สั จ จะ-บริ การ” โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒ นาคนสู่ พลเมือ งโลกให้ ครอบคลุ ม
คุณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่พึงประสงค์ มีความสมบูร ณ์ทั้ง 4 ด้า น คือ “คุณธรรมน าใจ รับ ใช้สั งคม วิช าการ
ก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นาเสนอผลงานและองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาออกสู่สังคม มีศักยภาพทางด้านภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล
ด้วยเหตุนี้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
จะต้องสามารถตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องของการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาการสอน
วิจัย ให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันผู้ผลิต
มหาบัณฑิต อันได้แก่
1. การผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาหรือเพื่อประเทศชาติ
2. ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมีสมรรถนะตามสาระความรู้และสมรรถนะ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
3. ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือบุคลากรให้เป็นผู้วิจัย ทางด้านการ
บริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน สังคมซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยพายัพ
4. ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการนาความรู้ทางวิชาการไปบริการ รับใช้สังคมโดย
เชื่อมโยงกับศาสตร์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากรายวิชาในหลักสูตรฯ รวมถึงภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สืบสานหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสารัตถะของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติร วมทั้งตระหนั กในทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาจาก
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี สามารถบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาของสถาบัน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
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13.3.1 มี อ าจารย์ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ช อบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จากคณะอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย
13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยการเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา
13.3.4 ดาเนินการตามกระบวนการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
13.3.5 การฝึกประสบการณ์อาชีพนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
การบริหารสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่างคณาจารย์ผู้สอนกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ บูรณาการศาสตร์สากล สร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศึก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ ก ษา มุ่ งผลิ ตและพั ฒ นาผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ” โดยให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเสริมสร้ างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในการนาพาประเทศไทยให้
บรรลุเจตนารมณ์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้คุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติในการรับรองหลักสูตรที่
ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ที่มีข้อกาหนดหลายประการซึ่งหลักสูตรควรได้นามาประกอบในการจัดทา
หลักสูตร ประกอบกับมี การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการในยุคปัจจุบัน เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วในกระแสโลกยุคการศึกษา 4.0 และสังคมฐานความรู้ ทาให้แนวคิด ทฤษฎี และวิชาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้าน
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จาเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษามืออาชีพให้ มีภาวะผู้นาที่มีความรอบรู้ ในหลักการบริหารการศึกษา
หลักการวิจัย และหลักการประเมิน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์
และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางการบริหารการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีค วามรู้ ความเข้า ใจ และความเชี่ย วชาญทางวิ ช าการด้า นการบริ ห ารการศึ กษา และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(2) มีทั ก ษะในการบริ ห ารอย่ า งมีวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละสร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(3) มีความรู้และทักษะด้านการทาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทาง
สังคม
(4) มีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั กสู ตรศึก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึ ก ษา มี แผนพัฒ นาปรั บปรุ งหลั ก สู ต รที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ให้แล้วเสร็จภายในวงรอบ
การศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้

9
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ด้านการบริหารหลักสูตร 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ประเมินหลักสูตรรายปี และ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. ด้านการจัดการเรียน
1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้
การสอน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้มหาบัณฑิต
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
3. บูรณาการกับรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงาน
จริง ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การศึกษามาบรรยายพิเศษ
3. ด้านการพัฒนาอาจารย์ 1. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของอาจารย์ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
3. พัฒนาทักษะของอาจารย์ด้านการ
จัดทาและควบคุมวิทยานิพนธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. สารวจความต้องการ
2. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
3. รายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตร
4. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
5. รายงานผลการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
และรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)
1. รายงานการปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.
5)
2. รายงานผลการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ

1. แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัยและการจัดการเรียนรู้
2. อาจารย์ร้อยละ 75 มีผลงาน
ทางวิชาการเผยแพร่ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ทุกๆ 3 ปี
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลั ย พายั พ จั ดการศึกษาในระบบการศึ กษาเป็น ระบบทวิภ าค โดยหนึ่ง ปีการศึ กษาแบ่ ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หลักสูตร
อาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชา อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนดระยะเวลาและจานวน
หน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษา
ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
ภาคการศึกษา 1
มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษา 2
พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.1.2 วัน-เวลา
วัน-เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ

เวลาสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 8
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
ก. คุณสมบัติทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบั นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง
เป็นผู้มีความประพฤติดี
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ
ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง
มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ นักศึก ษาต้องผ่าน
เงื่อนไขทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบหมวดรายวิชาเสริมพื้นฐาน ให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนบทความ/เอกสารวิชาการต่ากว่ามาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา บศ 500: ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น P (Pass)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
0
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
10
10
10
10
หลักสูตรแผน ข
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
30
0
30
0

2565
30
30
60
30

ปีการศึกษา
2566
30
30
60
30

2567
30
30
60
30

2568
30
30
60
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าวิทยานิพนธ์
รวมรายรับ

2564
483,000
240,000
40,000
25,000
----788,000

2565
966,000
480,000
50,000
25,000
165,000
1,686,000

ปีงบประมาณ
2566
966,000
480,000
50,000
25,000
165,000
1,686,000

2567
966,000
480,000
50,000
25,000
165,000
1,686,000

2568
966,000
480,000
50,000
25,000
165,000
1,686,000

2565
2,898,000
1,440,000
150,000
75,000
300,000
4,863,000

ปีงบประมาณ
2566
2,898,000
1,440,000
150,000
75,000
300,000
4,863,000

2567
2,898,000
1,440,000
150,000
75,000
300,000
4,863,000

2568
2,898,000
1,440,000
150,000
75,000
300,000
4,863,000

2566
3,864,000
1,920,000
200,000
100,000

2567
3,864,000
1,920,000
200,000
100,000

2568
3,864,000
1,920,000
200,000
100,000

465,000
6,549,000

465,000
6,549,000

465,000
6,549,000

หลักสูตรแผน ข
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าสาระนิพนธ์
รวมรายรับ

2564
1,449,000
720,000
120,000
75,000
2,364,000

รวมหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
2564
2565
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
1,932,000
3,864,000
ค่าบารุงการศึกษา
960,000
1,920,000
ค่าธรรมเนียม
160,000
200,000
ค่าเบ็ดเตล็ด
100,000
100,000
ค่าวิทยานิพนธ์/
ค่าสาระนิพนธ์
465,000
รวม
3,152,000
6,549,000
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2.6.1.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวด
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าตอบแทนอาจารย์
ประจา
2,027,308.80 2,087,048.06 2,148,579.51 2,211,956.89 2,277,235.60
ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ
324,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00
คชจ. ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาสาระนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์
0
465000
465000
465000
465000
ค่างานบริหารทั่วไป
488,000.00 558,000.00 558,000.00 558,000.00 558,000.00
ค่าวิชาการงบสัมมนา/
ค่าพัฒนาอาจารย์
(ภายใน/ภายนอก)
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
ค่าการบริการ
นักศึกษา (งบกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา)
42,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
รวมรายจ่าย
2,901,308.80 3,538,048.06 3,599,579.51 3,662,956.89 3,728,235.60
รายได้ - รายจ่าย 250,691.20 3,010,951.94 2,949,420.49 2,886,043.11 2,820,764.40
จานวนนักศึกษา
40
80
80
80
80
*ค่าเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาโดยประมาณ 51,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
อื่นๆ การเรียนการสอนออนไลน์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิต หมวด 10 หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา และหมวด 12 ว่าด้วยวิธีการรับนักศึกษา และให้
นักศึกษาพ้นสภาพ (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต แยกตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
(1) แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
(2) แผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
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ศึกษารายวิชา
 วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน
ศึกษารายวิชา
 วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
สาระนิพนธ์
(1)
(2)
(3)
(4)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
รวม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต (รวมวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต (รวมวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ)
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
ไม่นับหน่วยกิต
24
6
12
42

แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
24
12
6
42

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจารายวิชา
รหั ส ประจ ารายวิ ช า ประกอบด้ ว ย ตั ว อั ก ษรย่ อ ตามสาขาวิ ช า และตั ว เลข แสดง
ความหมาย ดังนี้
(1) อักษรย่อ
บศ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
EA หมายถึง Educational Administration Program
(2) ตัวเลข
ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลขหลักหน่วย
(2.1) เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง รายวิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6 และ 7 หมายถึง รายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
(2.2) เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง รายวิชาเสริมพื้นฐานหรือรายวิชาบังคับ
เลข 1-7
หมายถึง รายวิชาเลือก
เลข 8
หมายถึง รายวิชาสาระนิพนธ์
เลข 9
หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์
(2.3) เลขหลักหน่วย
เลข 0-9
หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
หลังตัวเลขประจารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจานวนหน่วยกิต กาหนดตามรูปแบบดังนี้
จานวนหน่วยกิต (จานวนชั่วโมงบรรยาย-จานวนชั่วโมงปฏิบัติ-จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
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รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
บศ 500 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล
ทางการบริหารการศึกษา
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาสาหรับหมวดวิชาเลือก จานวน 8 รายวิชา ดังนี้
บศ 611 การนิเทศการศึกษา
บศ 612 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
บศ 613 การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปทางการศึกษา
บศ 614 การศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตในมิติการบริหารการศึกษา
บศ 615 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา
บศ 616 กฎหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บศ 618 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(3) หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
บศ 799 วิทยานิพนธ์
(4) การสอบประมวลความรู้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(135)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

16
แผน ข
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
บศ 500 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล
ทางการบริหารการศึกษา
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาสาหรับหมวดวิชาเลือก จานวน 8 รายวิชา ดังนี้
บศ 611 การนิเทศการศึกษา
บศ 612 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
บศ 613 การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปทางการศึกษา
บศ 614 การศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตในมิติการบริหารการศึกษา
บศ 615 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา
บศ 616 กฎหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บศ 618 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(3) หมวดสาระนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต
บศ 899 สาระนิพนธ์
(4) การสอบประมวลความรู้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3 (135)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
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5.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
บศ 500 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1

ไม่นับหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
13
หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
1(0-2-1)
หมวดวิทยานิพนธ์
บศ 799 วิทยานิพนธ์ 1
3
หมวดวิชาเลือก
(1) ……………..
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
13
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องทาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 2

1(0-2-1)
3(135)
4
หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์
บศ 799 วิทยานิพนธ์ 2
หมวดวิชาเลือก
(1) ……………..

9
รวมหน่วยกิต

3(3-0-6)
12

18
แผน ข
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
บศ 500 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1

ไม่นับหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
13
หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
1(0-2-1)
หมวดสาระนิพนธ์
บศ 899 สาระนิพนธ์ 1
3
หมวดวิชาเลือก
(1) ……………..
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
13
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน/การสอบคัดเลือก จะต้องทาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก
(1) ……………...
(2) ………………
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 2

1(0-2-1)
3(135)
4
หน่วยกิต

หมวดสาระนิพนธ์
บศ 899 สาระนิพนธ์ 2
หมวดวิชาเลือก
(1) ……………..

3
รวมหน่วยกิต

5.1.5 คาอธิบายรายวิชา

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

3(3-0-6)
6
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(ภาคผนวก ข)
3.2 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
ที่สาเร็จ

1 นางจรัญญา
350130074xxxx
เทพพรบัญชากิจ
2 นางปาริชาติ
บัวเจริญ

อาจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
350140000xxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด.
(สาขาการวัดผลและ ศษ.ม.
การประเมิน
กศ.บ.
การศึกษา)

3

นายจักรปรุฬห์ 352070023xxxx
ผู้ช่วย
วิชาอัครวิทย์
ศาสตราจารย์
(สาขาครุศาสตร์
อนุสาขา
การบริหาร
การศึกษา)

4 นางสาว
ประภัสสร
สมสถาน
5

6

7

320050021xxxx

อาจารย์

สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
บริหารศาสตร์ (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ปร.ด. ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

กศ.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ผู้ช่วย
นางนงนภัส 365990018xxxx
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วท.ม.
พันธ์พลกฤต
(สาขาจิตวิทยา)
วท.บ.
356010010xxxx
อาจารย์
Ed.D.
นางพัชร
บุญธีรารักษ์
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ผู้ช่วย
Ph.D.
นางสาวสรรพร 321990030xxxx
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.
ศิริขันธ์
(สาขาภาษาอังกฤษ
อนุสาขาวิชา ศศ.บ.

สถาบันที่
สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา

ปี พ.ศ.
2558
2548
2538
2550
2531
2525
2556
2537
2526

การบริหารและการจัดการการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คริสตศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2556
มหาวิทยาลัยพายัพ
2552

การบริหารการพัฒนา
จิตวิทยาโรงเรียน
จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2555
2533
2527

Curriculum and Instruction

Northern Illinois University,
USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

2557

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English as an International Language
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

2544
2540
2553
2544
2539

ภาษาอังกฤษ
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)

8

นางสาวสกุณี 312060007xxxx
เกรียงชัยพร

ผู้ช่วย
Ph.D. Intercultural Education
ศาสตราจารย์ กศ.ม.
จิตวิทยาการศึกษา
(สาขาวิชาศาสนา
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
และเทววิทยา
อนุสาขาวิชาคริสต
ศาสน์ศึกษา)

Biola University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2558
2548
2538
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

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

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2528
2521
2520

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

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

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
.2533
2525

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

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

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาลัยครูสกลนคร

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2536
2529

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2536
2527
2523

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ปร.ด. (การศึกษาและพัฒนาสังคม)
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2543
2526
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6. อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

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

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2528
2522

7. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2542
2551
2538

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา บศ 610: การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนตามเกณฑ์ที่
คุรุสภากาหนดที่มีแผนการจัดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐานไม่
น้อยกว่าที่คุรุสภากาหนด
4.1 มาตรฐานผลจากการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทางความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การบริหารสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิช าชีพทางการศึกษาของคุรุ ส ภา ภายใต้การนิเทศร่ว มกันระหว่างคณาจารย์ผู้ส อน หลักสู ตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษา
ทาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาบูรณาการ
ความรู้ตามมาตรฐานวิช าชีพ และทักษะการวิจัยทางการบริหารสู่การปฏิบัติ โดยก่อนฝึกปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหมวดวิชาบังคับและต้องเข้า
สัมมนา/ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการบริหาร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ก าหนดการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาเต็ ม เวลาใน
ภาคการศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการศึ ก ษาในหน่ ว ยงานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภารั บ รอง
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 50 และการฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์
ในการทาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ จะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษา หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารกับการปฏิบัติงานใน สถานศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่
การตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในสังคม โดยมีกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระที่ชัดเจน และต้องนาส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 วิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยที่เน้นการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและบูรณาการวิชาการ
ทางการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ซึ่งนาไปสู่การ
พัฒนาการจัดการการศึกษา ทั้งนี้การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มีการ
นาเสนอปริญญานิพนธ์ที่เป็นผลงานการเรียบเรียงองค์ความรู้เนื่องมาจากการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจั ดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอัน
ดีงามตามหลักการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(2) มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อย่างถ่องแท้
(3) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(4) สามารถนาความรู้ หลั กการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ทางการ
บริหารการศึกษา
(5) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(6) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางการบริหารการศึกษา
(7) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิ คทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
(8) สามารถวางแผนและดาเนินโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ ข้อสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
(9) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพ การบริหารการศึกษาได้
ด้วยตนเอง
(10) สามารถตัดสิ น ใจในการดาเนินงานด้ว ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ ง
วางแผนการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(11) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
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(12) สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(13) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.1.3 ช่วงเวลา
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
เรี ย นรายวิ ช าในหลั ก สู ต รมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต ตามข้ อ ก าหนด
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้
ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนที่กาหนดในหลักสูตร ตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต / สาระนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์/ สาระนิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์/
สาระนิพนธ์
5.1.5.2 ดาเนิ น การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ เพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
5.1.5.3 จั ด เตรี ย มระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด ท า
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
5.1.5.4 จั ด เตรี ย มโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ การประมวลผลข้ อ มู ล และโปรแกรม
ฐานข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ และกลไกสาหรับการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมิ น ผลวิท ยานิ พนธ์ / สาระนิ พนธ์ ซึ่ งประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
5.1.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์ /
สาระนิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์
นักศึกษา เป็นต้น
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีสมรรถนะความเป็นสากลทั้งทางวิชาการ และ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา
2. มีภาวะผูน้ าในการบริหารการศึกษาที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีวสิ ัยทัศน์และ
สร้างสรรค์
3. ยึดมั่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ
“สัจจะ-บริการ”

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อ
แสวงหาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา
กาหนดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมภาวะผู้นาในการ
บริหารการศึกษาไว้ในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมและนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล
การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่อง
1. การสอบหรือการค้นคว้า และการ
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
อ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่นตาม
รายวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
กรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องกับคุณธรรม 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน
จริยธรรมมาเป็นประเด็นให้
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
นักศึกษาวิเคราะห์
วิชาชีพ จิตบริการ และ
ฝึกปฏิบัต/ิ ปฏิบตั ิการ
จรรยาบรรณนักวิจยั
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 3. ประเมินตามสภาพจริง(Authentic
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
Assessment) ด้านความ
(Dialectics) เกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
(Problem-Based Learning)
กาหนด เช่น การเข้าเรียน การ
การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาที่
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต
มหาวิทยาลัย การส่งงานใน
บริการ
ระยะเวลาที่กาหนด และการ
รายงานความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
4. ประเมินตนเองของนักศึกษา
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ หรือการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎี
มาใช้ในการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ และ/หรือสามารถนา
ความรู้ใหม่ทไี่ ด้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อม
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริม่ และ
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปัญหาที่เกีย่ วข้องทางการ
บริหารการศึกษา
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

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

8.

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

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปรายกลุม่
การระดมสมอง
กรณีศึกษาทางการประยุกต์การ
บริหารการศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริง หรือการศึกษาดู
งาน
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics) เกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ยึดวิจัยเป็นฐาน (Research-Based
Instruction)

1.
2.
3.
4.
5.

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

วิธีการวัดและการประเมินผล
ทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค
และปลายภาค
ทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการวัดและการประเมินผล
ทดสอบในรายวิชาต่างๆ
นาเสนอรายงานในรูปบทความทาง
วิชาการ
ผลงานที่มอบหมาย และ
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
โครงการกลุ่ม
กิจกรรม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเมินตามสภาพจริง(Authentic
Assessment)
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาหรือวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
3.5 สามารถวางแผนและดาเนิน
โครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะทีส่ มบูรณ์ซงึ่
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ

กลยุทธ์การสอน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
1. การบรรยาย
ซับซ้อนหรือความยุ่งยากทาง
2. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วย
(Participating Learning through
ตนเอง
Action)
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน 4. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม
ด้วยตนเองและสามารถประเมิน
(Shared-Leadership) ในการ
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการ
นาเสนองานวิชาการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ 5. การให้ความเห็นและการรับฟัง
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
(Reflective Thinking)
ดาเนินงานของตนเองและสามารถ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการ
เป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม

วิธีการวัดและการประเมินผล

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

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

28
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและการประเมินผล
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
1. การบรรยาย
1. ทดสอบในรายวิชาสัมมนาและการ
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ 2. การอภิปราย
วิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
3. การระดมสมอง
2. ประเมินเทคนิคการนาเสนอรายงาน
ปัญหาและเสนอแก้ไขปัญหาใน
4. กรณีศึกษา
ผลการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย
ด้านต่างๆ
5. ฝึกการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล 3. ประเมินตามสภาพจริง(Authentic
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ 6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
Assessment) จากผลงาน
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ 7. การสอนแบบ
การศึกษาค้นคว้า การทารายงาน
และวิชาชีพทางการบริหาร
Problem-Based Learning
และการทาวิทยานิพนธ์/สาระ
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดย 8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นิพนธ์ของนักศึกษา
การนาเสนอในรูปแบบที่เป็น
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสวงหา
ทางการและไม่เป็นทางการ และ/
ความรู้ และเนื้อหาต่างๆ ที่ใช้
หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
6. ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
1. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
สถานศึกษา
สถานศึกษา
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
2. การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา
การศึกษา
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม
3. การฝึกปฏิบัติงานการพัฒนา
การเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสาหรับผูเ้ รียนทีม่ ีความ
สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
แตกต่างกัน

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา
2. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3. วัดและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
ความรับผิดชอบหลัก

ไม่เน้น

ความรับผิดชอบรอง

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะ
ทางปัญญา

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
การพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา
บศ 601
และผู้บริหาร
สถานศึกษา
การบริหารหลักสูตร
บศ 602 และการบริหาร
กิจการนักเรียน
หลักการและทฤษฎี
บศ 603 ทางการบริหาร
การศึกษา
ภาวะผู้นา คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
บศ 604 หลักธรรมาภิบาล
ทางการบริหาร
การศึกษา
การประกันคุณภาพ
บศ 605
การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
บศ 606 ทางการบริหาร
การศึกษา
สัมมนาการบริหาร
บศ 607
การศึกษา 1
สัมมนาการบริหาร
บศ 608
การศึกษา 2
สัมมนาการบริหาร
บศ 609
การศึกษา 3
การฝึกปฏิบัติการ
บศ 610 วิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา
หมวดวิชาเลือก
บศ 611 การนิเทศการศึกษา
การบริหาร
บศ 612 ความสัมพันธ์ชุมชน
เพื่อพัฒนาการศึกษา
การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณ
บศ 613
และการบริหารทั่วไป
ทางการศึกษา

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

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

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

                   

                   
                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3
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1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะ
ทางปัญญา

4.
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

การศึกษาทางไกลและ
การศึกษาตลอดชีวิต
บศ 614
ในมิติการบริหาร
การศึกษา
การวางแผนและการ
บศ 615 ประเมินโครงการทาง
การศึกษา
กฎหมาย นโยบาย
บศ 616 และกลยุทธ์ทางการ
บริหารการศึกษา
การบริหารเทคโนโลยี
บศ 617 สารสนเทศทาง
การศึกษา
นวัตกรรมและ
บศ 618 เทคโนโลยีดิจัลเพื่อ
การศึกษา
หมวดวิทยานิพนธ์
บศ 799 วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
หมวดสาระนิพนธ์
บศ 899 สาระนิพนธ์แผน ข

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

                   

                   
                   
                   
                   
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

                   
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

                   

4. ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcomes: PLO)
5.1 Program Learning Outcomes: PLO
หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(2) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสั ยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจน
สามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(3) มีความรู้และทักษะด้านการทาวิจัยเพื่ อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทาง
สังคม
(4) มีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็น PLO ของหลักสูตรไว้ 3 ข้อ ดังนี้
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่า งเหมาะสมกับ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี
วิสัยทัศน์และสร้างสรรค์
PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้ นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิช าชีพ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
PLO 3: นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
PLO 1: นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์
ข้อ
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชา/ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้และนวัตกรรมสาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
PLO 2: นักศึกษามีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
ข้อ
ผลการเรียนรู้
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงามตามหลักการและ/หรือ
จริยธรรมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทางานของกลุ่ม
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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PLO 3: นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ข้อ
ผลการเรียนรู้
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องทางการบริหารการศึกษา
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

5.2 ความคาดหวังผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLO)
ปีที่
1

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

2

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

ความคาดหวังผลการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้
มีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในวิชาชีพเดียวกันและสหวิชาชีพ
มีภาวะผู้นาในการร่วมสัมมนา อภิปรายหรือแก้ปัญหาประเด็นทางการบริหารการศึกษาและการบริหาร
กิจการนักเรียน ซึ่งสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มในภาพรวม
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้และทาวิจัยทางการบริหารการศึกษา รวมทั้งการนาเสนอผลงาน
ประยุก ต์ ใช้ ห ลัก การและนวั ตกรรมทางการบริห ารการศึก ษาเพื่ อค้ น หาความรู้ ท าวิจั ย หรื อพั ฒ นา
นวัตกรรมในประเด็นที่สนใจร่วมกันโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่ได้รับ
สามารถบริห ารการศึก ษาที่ มุ่ งพัฒ นานวั ต กรรมโดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทั น สมัย ได้อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบ คานึงถึงผลที่เกิดกับส่วนรวม มี
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
สามารถใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างรอบด้าน
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมิน ผลการเรี ย นรู้ทุกรายวิช าของนักศึกษาแต่ล ะคน เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาแต่ล ะ
ภาคการศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
2.1.3 นั ก ศึ ก ษาแผน ก ต้ อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
2.1.4 นั ก ศึ ก ษาแผน ข ต้ อ งเสนอสาระนิ พ นธ์ และผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการต้ องประกอบด้ว ยผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสอบประมวลความรู้
ข้อเขียนและประมวลความรู้ปากเปล่า
2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนิ นการตามระบบและกลไกที่ ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การ
สารวจดังกล่าวข้างต้นและผลจากการประเมินคุณ ภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร
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3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.4 แผน ข สาระนิพนธ์
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
เสนอสาระนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาระนิพนธ์ หรื อส่วนหนึ่งของสาระนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลั กษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยพายัพ และการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
ให้แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.2.1 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.2.2 จัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่
1.2.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการสอน การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัย การจัดทาผลงานวิชาการ
และพัฒนาด้านการวิจัย และการจัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงาน
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุ่มทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัยให้แก่อาจารย์
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการทาวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา
2.2.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษาโดดเด่น
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและให้คาแนะนา ตลอดจน
กาหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ตามการดาเนินการดังนี้
1.1.1 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
1.1.2 จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงานวิช าการ
ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นข้อมูลการประเมินของคณะกรรมการ
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเท่าทันโลกใน
ยุคปัจจุบัน
1.2.1 ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐานผู้ ประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บริ ห ารการศึกษา ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา
1.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ
1.3 กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ผ่านแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ ทักษะวิชาการ และความพร้อมในการ
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
1.4 ตรวจสอบศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
2. บัณฑิต
บัณฑิตต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
2.1 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
2.2 มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถ
ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นาไปสู่การพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถแก้ไขปัญหาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
2.3 มีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม
2.4 มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพในแต่ละปีการศึกษา โดยมี
การวางแผนรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบโดยกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตร
3.1.2 หากนักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางด้านการบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.3 หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเสริม
พื้นฐานเพิ่มเติมความความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟังคาแนะนาสาหรับ
เตรียมความพร้อมในการเรียน
3.2 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว
นักศึกษา เพื่อให้มีแนวโน้มอัตราคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.2.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมกันเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษาด้านวิช าการให้ แก่นั กศึกษาเมื่อแรกเข้า และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ สาระนิพนธ์ เมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ สาระนิพนธ์ โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาต้องการทา
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
3.2.2 การดูแลนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ หรือช่วย
แก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้ อาจารที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
3.2.3 การนั ดพบนั กศึ กษา: อาจารย์ที่ ปรึกษาและนัก ศึกษาในความดูแลจะนัดหมายเพื่อมาพบกั น
เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา
3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล: อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนดนั กศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได
3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนาเข้าสู่การ
ประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีระบบและ
กลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ตรประชุมร่ ว มกั นเพื่ อวางแผนและตรวจสอบคุณ สมบั ติ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ห รื อ ประกาศของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา

38
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จากนั้ นจึ งสารวจจานวนอาจารย์ประจาหลั กสู ตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
4.1.2 กรณีที่มีตาแหน่งว่างหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม และมีความจาเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม ให้
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเสนอเรื่ อ งขอบุ ค ลากรเพิ่ ม ตามขั้ น ตอนต่ อ คณะวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
4.1.3 กรณีส าขาวิชาได้รับ อนุมัติให้รับบุคลากรเพิ่ม ให้ หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับ สานักงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์ เพื่อหาบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบคัดเลือก
โดยสอบสัมภาษณ์และการสาธิตการสอน
4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ นาเสนอผลงานในการประชุมทางวิช าการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานในเครือข่ายการบริหารการศึกษา และมีการนาการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา
เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์
4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ใน
สาขาวิชา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย
4.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนของอาจารย์ ตลอดจนจัดให้อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
4.2.6 กระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
4.2.6 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสร้างผลงานวิชาการ/การวิจัย
และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อระดมสมองในการออกแบบ หลักสูตรและ
สาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตรและดาเนินการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ (จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ)
วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอื่ นๆของหลักสูตร ว่าถูกต้องตามหลักวิชา มีความ สอดคล้องกับ
สาระความรู้ สมรรถนะของผู้บ ริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิช าชี พ ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ค วามชั ด เจน ความทัน สมั ย ความสามารถ แข่ ง ขั น ได้ แ ละความเป็ น ไปได้
ในทางปฏบัติจริ ง แล้ว จึงปรับ แก้ ห ลักสูตรเพื่ อดาเนินการตามระเบียบขั้ นนตอน การปรับปรุงหลั กสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่อไปและกาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
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5.2 การวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้า นการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิชา
ที่จะเปิดสอน เวลาเรียน เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเสนอรายวิชาเลือกให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาจะประชุมร่วมกัน เพื่อกาหนดผู้สอน
ในแต่ล ะรายวิช า โดยการจั ด ผู้ ส อนในแต่ล ะภาคการศึกษานั้ นจะพิจารณาทั้ง จากความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน และกาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเลือกสรร ดังนี้
วิธีการอนุมัติ
กระบวนการเลือกสรร
1. พิจารณาคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการตรงสาขา 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เสนอขอพิจารณาอาจารย์ที่ขาดแคลนในรายวิชาที่
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้วหัวหน้า
ต้องเปิดสอนในหลักสูตร
สาขาวิชาเสนอการขอจ้างอาจารย์พิเศษตาม
2. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเสนอชื่อ
ขั้นตอนเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของ
และคุณวุฒิของผู้ที่จะจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ อัตรา
มหาวิทยาลัย
ค่าจ้าง และสาเหตุที่ต้องจ้างผ่านตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย
5.4 การประเมินผู้เรียน
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฎอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และมีกลไก คือ คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร ร่ว มกันประชุมพิจารณาแผนการเรียนรู้ล งในรายละเอีย ด
หลักสูตร (มคอ. 2) รายวิชาจัดทารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.
4) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน และ มคอ. 5 ให้ สอดคล้องกันและให้และนักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสตรู และมาตรฐานผลการ เรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชา
การบริการการศึกษา ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการประเมิน
ทีห่ ลากหลายจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชานั้น และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ เรียนรู้
ที่กาหนดไว้และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
6.1 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
6.2 หลักสูตรจะประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจั ดซื้ อ หนั งสื อ นั้ น อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่อ หน้ ง สื อ

40
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อก็มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหน้งสือด้วย
6.3 มหาวิทยาลัยจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์อย่างเพียงพอ นอกจาก
หนังสือและตาราแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดห้องทางานของนักศึกษาพร้อมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ในการสืบค้นข้อมูล
6.4 มีระบบการลงทะเบียน https://reg.payap.ac.th สาหรับนักศึกษา
6.5 มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี มีทั้งหมด
จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีทผี่ ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการสอน
ในครั้งต่อไป
1.1.2 การประเมิน จากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิช า การสั งเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาและการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
1.1.3 การประเมินตนเอง สาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาการประเมินกลยุท ธ์การสอน
ของตนเอง สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และผลคะแนน
การสอบตามระบบและไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 ภาคผนวก ง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวกระทาในรูปแบบ ดังนี้
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1)
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2)
การประเมิน การสังเกตการณ์ การสอนจากการสังเกตชั้นเรียนในการใช้วิธีการสอนงาน และ
กิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้กระทา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชา
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการจาเป็ นและสภาพการณ์ของหลั กสู ตรตลอดจนถึงความต้องการในการปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง
หลักสูตร โดยศึกษาสารวจสาระของโครงสร้างหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตว่าสอดคล้องต่อความต้องการจาเป็น
และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ทุกระดับ ความต้องการที่จ ะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิช า รวมถึงความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอนในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษา การนาประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงใน
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
2.2 การประชุมอภิปรายเพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุง
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 ตามรายละเอียด
หลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ว ยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และทารายงานรายวิชา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และจัดทาร่างรายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 จั ด ประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั กสู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อพิ จ ารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุ งหลั กสูตรทั้งฉบับจะกระทาทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่ อให้ห ลักสู ตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548
ระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่ องด้ว ยข้ อกาหนดมหาวิท ยาลั ย พายัพ พ.ศ. 2548 มีรายละเอี ยดที่เ กี่ยวข้องกั บการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอนาเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดในระดับบัณฑิตศึกษาที่อ้างอิงใน มคอ.2
เท่านั้น ได้แก่ หมวด 10 และ หมวด 12
หมวด 10
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
10.4 การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน
10.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
10.4.2.1 การลงทะเบียน
1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบ เงื่อนไขและความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ
3) นักศึกษาจะลงทะเบีย นรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนหรือตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
4) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาใดๆ ที่เคยได้ลาดับขั้น B หรือสูงกว่าไม่ได้
5) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว แต่ยังทาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ จะต้อง
ลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน
10.4.2.2 การบอกเพิ่มและเลิกรายวิชาเรียน
1) การขอเพิ่มรายวิชากระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ 2 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน และต้องได้รั บอนุ มัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสั งกัดอยู่ หลังจากนั้นยื่นเอกสารต่อสานัก
ทะเบียนและบริการการศึกษา
2) การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ แล้วยื่นเอกสารต่อ
สานักทะเบียนและบริการการศึกษา
(2.1) การบอกเลิ กรายวิช านั้นกระทาได้ภ ายใน 3 สั ปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา
(2.2) การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์ แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกติ หรือ
หลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับอักษร W สาหรับรายวิชา
นั้นๆ
(2.3) การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ เพื่อให้รับอักษร W แต่หาก
ไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะได้รับอักษรระดับคะแนน F สาหรับรายวิชานั้นๆ
(2.4) การคืนเงินในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกรายวิชา
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ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนักศึกษา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิตและ
ค่าบารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจานวน
ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมหาวิทยาลัยให้ออก หรือสั่งพัก
การเรียนหรือลาพัก และจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมดภาคการศึกษานั้นๆ โดยยื่นขออนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ศึกษาวิชาและค่าบารุงการศึกษาแก่นักศึกษา
ค. นั ก ศึ ก ษาที่ บ อกเลิ ก เรี ย นบางรายวิ ช าและยั ง คงเรี ย นรายวิ ช าที่ เ หลื อ อยู่ ไ ปจนหมดภาค
การศึกษานั้ น มหาวิทยาลั ย จะไม่คืน ค่าหน่ ว ยกิตของรายวิช าที่บอกเลิ กนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ในกรณี ที่
นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพิ่มรายวิชาหนึ่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ โดยที่ภาควิชาที่สังกัดอยู่
อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด
ง. กรณีที่นักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้
ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย
(2.5) การบอกเลิกทุกรายวิชาจะทาได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น
(2.6) นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนชาระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์จะลาออกหรือบอก
เลิกกลางคัน ต้องชาระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น
10.5 ระยะเวลาการศึกษา
10.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
- ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น และนับรวม
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย

10.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
10.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา
1) บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติจัดให้มีการวัดผลการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และเมื่อได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
2) บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการ
วัดผล นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP (No Pass)
3) อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้
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อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

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

4) นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมาย ดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
EP

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

(4.1) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษาไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานให้
สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้มระดับคะแนนใหม่
เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณีที่
ไม่สามารถจะทาการวัดผลเพื่อจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นรายกรณีไป
หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษรระดับคะแนน F
(4.2) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับ
อนุ มัติจ ากสาขาวิช าที่ร ายวิช านั้ น สั งกัด การบอกเลิ กต้องด าเนินการตามระเบียบการศึกษาและการวัดผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้อ 2 และไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.3) อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ โดยไม่ขอรับ
หน่วยกิตแต่อย่างใด
(4.4) อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่พอใจ
(4.5) อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่านรายวิชานั้นๆ จน
เป็นที่น่าพอใจ
อักษร P หรืออักษร NP สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นการ
เพิ่มความรู้พื้นฐาน หรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม
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 อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลั กษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน
หรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นาจานวนหน่วย
กิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพื่อคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(4.6) อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ในระหว่างการวัดผล และ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.7) อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก
(4.8) รายวิช าที่นั กศึก ษาได้อัก ษรระดั บคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F และอัก ษรระดั บ
คะแนน P, EP ที่ได้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร
(4.9) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน C+ และ C โดยไม่
นับหน่วยกิตสะสม
(4.10) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร
10.6.2.2 การประเมินผลการศึกษา
1) การประเมิ น ผลการศึ กษาของนั กศึ ก ษาแต่ ล ะคนจะกระท าเมื่อ สิ้ น สุ ดการศึก ษาแต่ล ะภาค
การศึกษา
2) มหาวิ ท ยาลั ย จะคิ ด แต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจากหน่ ว ยกิ ต และแต้ ม ระดั บ คะแนนของ

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D และ F
3) ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนสะสมของรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ ได้เรียกว่าแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งไม่มีการปัดเศษ
4) ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ให้คานวณดังนี้
(4.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา ให้นาผลรวมของแต้มระดับคะแนนของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึก ษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต สะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ
(4.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร หารด้วยจานวนหน่วยกิต สะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
1) นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรอบรู้ จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อยแล้ว
2) ในการสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่าตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) บางสาขาวิชาอาจจะกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ก่อน จึง
ได้รับอนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์
4) บัณฑิตวิทยาลัยฯ เป็นผู้กาหนดการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา
5) การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และจะต้องมีกรรมการ
ตามระเบียบของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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6) นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจานงต่อสาขาวิชาของหลักสูตรที่
ตนศึกษาอยู่ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อดาเนินการจัดสอบต่อไปภายในสัปดาห์ที่ 2
ของภาคการศึกษา
7) บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบ
ประมวลความรอบรู้
8) การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP
9) คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษรคะแนน P หรือ NP
โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
10.6.2.4 การทาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
1) นักศึกษาอาจลงทะเบี ยนเพื่อทาวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียน
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
2) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติ
ตามขั้นตอนต่อไป
3) นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งภาษาใดได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุม แต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
4) นั กศึกษาจะต้องยื่ น คาร้ องต่ อสาขาวิช าเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทาได้ต่อเมื่อ
นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
5) บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะตั้งกรรมการสอบจานวนไม่น้อ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6) นักศึกษาต้องส่งสาเนาวิทยานิพนธ์จานวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ
เพื่อให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดฯ (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อน
สอบ)
7) การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
EP
หมายถึง
วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
P
หมายถึง
ผ่าน (Pass)
NP
หมายถึง
ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass)
8) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, PC, NP โดย
ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
9) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6 เมื่อดาเนินการสอบแล้ วให้ รายงานผลต่อ บัณฑิต
วิทยาลัยฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์
10) นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตาม
กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ จานวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
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10.6.2.5 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติให้ได้ปริญญาเมื่อ
ผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้
1) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
2) จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3) จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
4) ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ วิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
5) ในแผนการศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการสอบประมวลความรอบรู้
(Comprehensive Examination) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามเงื่อนไขของสาขาวิช า
นั้นๆ
6) ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
7) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน จะต้องผ่าน
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) สอบผ่าน TOEFL ในระดับที่กาหนด หรือ
2) สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาใน
ระดับที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด หรือ
3) เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโทที่ทาการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
12.1.2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) สอบข้อเขียน ความถนัดทางภาษาอังกฤษ และ/หรือความถนัดเฉพาะสาขาวิชา
2) สอบสัมภาษณ์
3) พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2) ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ คือ นั กศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2) นั กศึกษาทดลองเรี ยน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลั ยรับเข้าทดลองเรียนตามหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ร ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่
ละหลักสูตรกาหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1) การเทียบวิชาเรี ย นและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันหรือต่างสถาบัน
สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1.1) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
(1.2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจตามกฎหมายรับรอง
2) การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1) เป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2.2) เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบเนื้ อหา
รายวิชานั้นๆ
(2.3) เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือ
อักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า
(2.4) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2.5) การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะกระทามิได้
12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถกระทาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(1.2) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
2) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1) การเทียบโอนความรู้
(2.1.1) ผู้ ข อเที ย บโอนจะต้ อ งสอบเที ย บความรู้ เ ป็ น รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบโอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนทุกรายวิชา
(2.1.2) สาขาวิช าสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/หรือเกณฑ์การ
ตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชากาหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานมาแสดง
เพื่ อ ขอเที ย บโอน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต ร หรื อ คณะกรรมกา รที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบมาตรฐานเป็นกรณีๆ ไป
(2.2) การสอบวัดความรู้ ผู้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ
อักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

51
(2.3) การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบ และ/หรือการประเมินความรู้ของมหาวิทยาลัย
ให้ บั น ทึ ก “CE” (Credits from Examination) ส่ ว นการบั น ทึ ก ผลการเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการใช้ แ บบทดสอบ
มาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test) โดยให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่จะ
ไม่ให้อักษรระดับคะแนนและไม่มีการนามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2.4) กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนให้ถือว่าผู้ขอ
เทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องชาระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนรายวิชาบังคับ
ก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(3.1) หน่วยกิตที่ได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมที่
ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร
(3.2) นั กศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา
12.1.2.6 การลาพักและลาออก
1) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่านั้น จะต้องยื่นคาร้อง
ตามแบบของมหาวิทยาลัยและชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือ
ภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว
2) นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กาหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
1) ถึงแก่กรรม
2) ลาออก
3) ศึกษาจบหลักสูตร
4) ใช้ เ วลาศึ ก ษาเกิ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ใ ห้ นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาและนั บ รวม
ระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย
5) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติโดยไม่ลาพักการเรียนและไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
6) ไม่ชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7) ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรกโดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
8) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชาที่นับหน่วยกิตในหลักสูตรครบ
อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
9) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ในกรณีที่เป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
10) สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ
11) มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง
12) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิดจากความประมาท
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คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสาหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
บศ 500 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนทางวิชาการ
ศัพท์เทคนิค บทความวิชาการ วารสาร และหนังสือตาราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
EA 500 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
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
3(3-0-6)
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ สานักงาน และองค์
คณะบุ ค คล โครงสร้ า งการจั ด องค์ การ การจั ด การความรู้ เกี่ ยวกั บการบริห ารสถานศึก ษาและการบริ ห าร
การศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ด้านการบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย กระบวนการในการบริหาร การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตและจิตบริการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภากาหนดสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
EA 601 Professional Development for Educational Administrators
3(3-0-6)
Educational professional development; roles, duties, and characteristics of educational
professionals; concepts and processes of professional development in education; spirit creation
and ideology of educational and school administrators; fundamental knowledge on principles
and theories of administrating organizations, offices, and bodies of people; organizational
structures; knowledge management in administrating educational institutions and education;
professional administrators; research guidelines for developing professionals in administrating
educational institutions and education; contexts and trends in Thai educational management;
administrative processes; good governance management; integrity and service minds based on
professional ethics of educational and school administrators as required by the Teachers’
Council of Thailand in order to become professional administrators.
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
การศึกษาและการวิเคราะห์ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริห ารและหลักสู ตรสถานศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ รูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการสอนเสริมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็นโดยคานึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถทาให้
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เกิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต การติดตาม
การประเมิน การปรับปรุง การรายงานผล การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อนาผลการประเมินมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
EA 602 Curriculum and Student Affairs Administration
3(3-0-6)
Studying and analyzing principles, concepts, and theories of administration and school
curriculum; roles of school administrators in academic administration; models and curriculum
administration processes; teaching and learning management and tutoring as appropriate to
social changes; measuring and evaluating learning outcomes; developing learners’ potential so
that they can manage and think critically regarding strengths and local wisdom leading to
activities developing learners’ life skills and desirable attributes in the future; monitoring,
evaluation, improvement, reporting, curriculum administration, and learning management to
apply assessment results to improve educational quality; extra-curricular activities
administration; and a student support system.
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ รูป แบบ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารการศึกษา บทบาทหน้าที่และความ
รับ ผิดชอบของผู้บ ริห ารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริห ารการศึกษาและการบริห าร
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริหารงานคณะบุคคล
และการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้ เรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็น การประยุกต์ใช้ความรู้ การบริหารเครือข่าย
สาหรับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทาง
วิ ช าการและการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารออกแบบนโยบาย การวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลการบริห ารสถานศึกษา การกากับติดตามส่ งเสริมและประเมินสถานศึกษาโดยวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบท
สังคม
EA 603 Educational Administration Principles and Theories
3(3-0-6)
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
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educational institutions via strategic planning of administrative processes into practice to
enhance learning management in line with educational institutions’ contexts and their social
contexts.
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และวิช าชีพสาหรับนัก
บริหาร ภาวะผู้นาทางวิชาการ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสังคม การระดม
ทรั พยากร การบริ ห ารความเสี่ย งและความขัดแย้ง การนิเทศการศึกษา การส่ งเสริมความสั มพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การกากั บติดตาม ส่งเสริมและประเมิน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา
เพื่อนร่วมงาน การเป็นแบบอย่างทีี่ดี การมีจิตบริการและเสียสละเพื่อผู้อื่น การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภาก าหนด ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาภาวะผู้ น าของนั ก บริ ห ารการศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาตามบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
EA 604 Leadership, Morality, Ethics, Professional Ethics, and Good Governance for
Educational Administration
3(3-0-6)
Analyzing and synthesizing concepts and theories of morality, ethics, and administrators’
professionals; academic leadership; transformational leadership; analysis of global and social
changes; resource mobilization; risk and conflict management; educational supervision;
promotion of relationship among educational institutions, communities, and locality;
educational network creation; monitoring, supporting, and evaluating educational institutions
based on good governance principles; integrity, morality, and ethics; interaction and colleague
development; being a role model; possessing a service mind and devotion for others;
conducting themselves in line with professional ethics as determined by the Teachers’ Council
of Thailand; practicum of analyzing case studies on administrators’ leadership both in and out
of the country; and presentation of moral, ethic, and leadership models based on current Thai
social contexts.
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารการจัดการการศึกษา รูปแบบเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เทคนิคการพัฒนาการ
วางแผนการประกัน การฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
การประเมิน คุณภาพการศึกษา การรับ รองมาตรฐานการศึกษา การประเมินตนเอง การกากับติดตาม การ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ตั ว ชี้ วั ด และระบบการประเมิ น ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม ( Total Quality
Management-TQM) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย
EA 605 Educational Quality Assurance
3(3-0-6)
Principles and processes of educational quality assurance and educational management;
criteria models for evaluating the educational quality of other countries; internal and external
quality assurance; techniques for developing and planning assurance; practice in planning and
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developing educational quality assurance systems; examining and evaluating educational
quality; educational standard accreditation; self-assessment; monitoring; factor analysis,
indicators, and evaluation systems; total quality management (TQM); and application of quality
evaluation results to improve educational quality in line with the environment and Thai social
contexts.
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ เทคนิคและระเบียบวิจัยเบื้องต้น กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
การปฏิบั ติการวิเคราะห์ ข้อมูล ความรู้ พื้นฐานการใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปตามระเบียบวิจัยทางการศึกษาเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลและการแปลผล การหาค่าสถิติสาหรับการวิจัย การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าสัดส่วนความถี่ ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุคูณ การเขียนรายงานการวิจัย และการนาผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
EA 606 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.
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษา การกาหนดหัวข้อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาโดยผู้สอนให้แนวทางการศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการ บทความ และ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึกษาเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
EA 607 Seminar in Educational Administration 1
1(0-2-1)
Analysis of educational management problems; determination of topics or contents
regarding educational administration based on guidelines offered by instructors. Learners study
from academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in
order to conclude proper knowledge body in line with topics and methods approved by a
curriculum committee.
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด และกระบวนการแก้ปั ญหาหรือ การพั ฒ นางานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกั บการบริ ห าร
การศึกษา โดยผู้ส อนติดตามและให้ แนวทางการศึกษาและให้ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิช าการ
บทความ งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
EA 608 Seminar in Educational Administration 2
1(0-2-1)
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Presentation on concepts and procedures in solving problems or developing research
on educational administration based on instructors’ monitoring and guidelines. Learners study
from academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in
order to conclude proper knowledge body.
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิเคราะห์และการนาเสนอผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย
แล้วนามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
EA 609 Seminar in Educational Administration 3
1(0-2-1)
Analysis and presentation of solutions in solving problems and development regarding
educational administration based on instructors’ monitoring and guidelines. Learners study from
academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in order
to conclude proper knowledge body.
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(135)
การสร้างประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติ สังเกต วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน
การประเมินผลการตัดสินใจ กิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ และการ
รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารอย่างมีคุณภาพ
EA 610 Professional Practicum in Educational Administration
3(135)
Enriching experience as institutional administrators through a practicum in educational
administration, educational institution administration, and educational supervision via practicing,
observing, analyzing organizational problems, planning, decision-making evaluation, participating
in organization management activities, and reporting the professional practicum performance in
educational administration in good quality.
(3) หมวดวิชาเลือก
บศ 611 การนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา ภาวะผู้นา
ทางวิชาการ การเสริมแรง การพัฒนาศักยภาพครู จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร วิธีการถ่ายทอดความรู้และ
ผลงานวิช าการ นโยบายการศึกษากับระบบการศึกษาอื่นในสังคม การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของ
สถานศึ ก ษา การสร้ า งวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นางานวิ ช าการและการเป็ น บุ ค คลแห่ ง ศตวรรษที่ 21 การฝึ ก
ปฏิบัติการประเมิน การปรับปรุงแผนการนิเทศสาหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
แผนนิเทศที่สามารถนามาปฏิบัติจริง
EA 611 Educational Supervision
3(3-0-6)
Principles, concepts, and guidelines for educational supervision; strategies of educational
supervision; academic leadership; reinforcement; teacher potential development; supervision
and communication psychology; methods in conveying knowledge and academic works,
education policy and other educational systems in society; development of supervision plans
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based on educational institutions’ contexts; culture creation for academic development to
become a person in the 21st century; assessment practice; supervision plan improvement for
academic development; being a learning person; and a practical supervision plan.
บศ 612 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
3(3-0-6)
การศึกษาและการวิเคราะห์หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน การ
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการนาศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักของศาสตร์พระราชาและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาและครูในการให้บริการ
ทางการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การประชาสัมพันธ์เ พื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์บริบทชุมชนทีสนใจ และการลงสนามหรือพื้นทีจ่ ริง
ในการน าเสนอแนวทางการสร้ างและพัฒ นาความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษากั บ ชุ มชนสู่ การพัฒ นาการจัด
การศึกษา
EA 612 Administration of Community and School Relationship
3(3-0-6)
Study and analysis of principles and concepts of building a good relationship between
educational institutions and private community organizations, professional organizations,
religious institutes, workplaces, other social institutes, and local government organizations;
participatory management concepts; social structure and community culture; promoting and
supporting communities to apply their potentials and local wisdom based on the King’s
philosophy and sufficiency economy concepts to cooperate in developing educational
institutions; roles of school administrators and teachers in offering educational services for
communities; analysis of relationship between educational institutions and communities; public
relations to generate understanding and cooperation; practice in analyzing and synthesizing
community contexts of interest; and fieldwork study in order to present guidelines for building
and developing cooperation between educational institutions and communities leading to
educational management.
บศ 613 การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปทางการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดการบริหารทรัพยากรการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ทรั พ ยากรบุ ค คลกั บ การลงทุ น ทางการศึ ก ษา การบริ ห ารงบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษา การ จั ด สรร
งบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรการศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ การบริหาร
เวลา ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
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EA 613 Educational Administration of Personnel, Budget, and General Affairs
3(3-0-6)
Concepts of educational resource management; human resource management in
education; human resource development and educational investment; budget administration
in education; budget allocation; resource mobilization in education and efficiency optimization
of resource utilization; material and tool administration of information technology to manage
educational resources; place and building administration; time management; and problems and
trends in managing educational resource to achieve maximum efficiency and benefit for
organizations.
บศ 614 การศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตในมิติการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
หลั กการและแนวคิ ดการศึ กษาทางไกลและการศึ กษาตลอดชี วิต ในมิ ติก ารบริห ารการศึ กษา การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิด ผลตอบรับ แนวโน้มและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดกระบวนการการศึกษาตลอด
ชีวิต การปรับตัวของบุคคลให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคมบริบทโลกสาหรับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 การปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนแปลง
บริบททางการศึกษาของโลกสาหรับการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีพ
EA 614 Distance Education and Lifelong Education in Educational Administration
Dimensions
3(3-0-6)
Principles and concepts of distance education and lifelong education in educational
administration dimensions; comparative analysis of concepts, feedbacks, trends, and efficiency
in teaching and learning management; learners’ and guardians’ readiness; educational
management via a distance learning television (DLTV); lifelong educational process organization,
person adaptation to enable lifelong learning; social changes in global contexts for lifelong
educational management in the 21st century; digital revolution; industry 4.0 changes; and global
educational context changes in distance and lifelong education.
บศ 615 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา
3(3-0-6)
หลักการ รูปแบบและแนวคิดด้านการวางแผนและการประเมิ นโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์
โครงการ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินโครงการ การนาผลการประเมิน
โครงการไปประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาจากเอกสารวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
EA 615 Educational Planning and Project Evaluation
3(3-0-6)
Principles, models, and concepts in planning and evaluating educational projects;
project analysis; data collection and analysis; composing project evaluation reports; applying
project evaluation results; and case studies from relevant academic documents and research
both domestic and international.
บศ 616 กฎหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดและสาระสาคัญของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหาร
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หน่วยงานทางการศึกษา กลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา และกรณีศึกษาจากเอกสารวิชาการและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
EA 616 Laws, Policies, and Strategies in Educational Administration
3(3-0-6)
Concepts and key content of fundamental civil and criminal laws; relevant constitutional
laws, National Education Act; laws, acts, regulations, orders, and rules regarding administrating
educational departments; educational administration strategies; and case studies from relevant
academic documents and research both domestic and international.
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
หลั กการ ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษาของศตวรรษที่ 21 การ
วางแผน การพัฒนาและการบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา การสร้างสรรนวัตกรรมการบริหารระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประเมิน การฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
กรณีศึกษาสารสนเทศทางวิชาการและการวิจัยในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
EA 617 Information Technology Administration for Education
3(3-0-6)
Principles, importance, and roles of educational information technology in the 21st
century; planning, development, and administration of information systems in educational
institutions; creation of innovative information system management in line with the 21st-century
teaching and learning management; management of learning organizations and educational
information technology; evaluation; practice in analyzing and synthesizing information
technology utilization from academic information case studies and research in educational
information technology administration planning.
บศ 618 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจัลเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล เพื่อการศึกษา และการสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือสาหรับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษาก่อนนาไปใช้ในการวัดผลในรูปแบบต่างๆ
EA 618 Innovation and Digital Technology for Education
3(3-0-6)
Concepts and theories regarding innovation and digital technology for education;
problem analysis, design and development, application, ethics and relevant laws, impacts on
innovation and digital technology for education, and constructing and identifying tool quality
for innovation and digital technology media for education prior to utilizing in various forms of
measurement.
(4) หมวดวิทยานิพนธ์
บศ 799 วิทยานิพนธ์ 1
6
การวิจัย การนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการทาการศึกษาวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระด้านการบริหาร
การศึกษา การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกาหนดภายใต้การกากับ
ดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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EA 799 Thesis 1
6
Researching, presenting research proposals, and conducting research on educational
administration content. Proposing research proposals based on regulations and processes
determined by the department under advisors’ supervision.
วิทยานิพนธ์ 2
6
บศ 799 Thesis 2
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ 1 มาก่อน
การนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
EA 799 Thesis 2
Course condition : Thesis Evaluation 1 must be completed.
6
Presentation of data analysis, conclusion, discussion, and research recommendations;
and writing research reports under thesis advisors’ supervision and a thesis defense examination.
บศ 899 สาระนิพนธ์ 1
3
การค้นคว้าในประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ การเสนอ
เค้าโครงสาระนิพนธ์ และการนาเสนอเค้าโครงสาระนิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกาหนด
ภายใต้การกากับดูแลและแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
EA 899 Independent Study 1
3
Researching issues or problems in educational administration based on standardized
academic models and presenting thesis proposals based on regulations and processes
determined by the department under advisors’ supervision.
บศ 899 สาระนิพนธ์ 2
3
การทาการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัยสาระนิพนธ์
ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกาหนดภายใต้การกากับดูแลและแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
EA 899 Independent Study 2
3
Conducting research, analyzing data, summarizing research findings, and presenting
independent study findings based on regulations and processes determined by the department
under advisors’ supervision.
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629-643). Chiang Mai, Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และรัตนากาล คาสอน. (2560).
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, 8(2), 101-117.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, ไกรลาศ ดอนชัย, และปวันรัตน์ บัว
เจริญ. (2561). ความเครียดและการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 4(2), 37-58.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์ มมร, 7(1), 241-254.
(TCI 2)
ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 5(1), 107-125.
(TCI 2)
ไกรลาศ ดอนชัย, ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล, และปวันรัตน์ บัว
เจริญ. (2562). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครู
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ชื่อ-นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จักรปรุฬห์
วิชาอัครวิทย์

ผลงานทางวิชาการ
ตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วารสารบัณฑิตวิจัย, 10(1), 1-21.
(TCI 2)
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตั นกุล, ปาริชาติ บัวเจริญ, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2562).
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ราชมงคลล้านนา, 7(1), 59-71.
(TCI 2)
พัชรียา ข่ายสุวรรณ, และปาริชาติ บัวเจริญ. (2562). การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มมร, 7(2), 67-80.
(TCI 2)
นพรัตน์ เตชะพันธ์รตั นกุล, ปาริชาติ บัวเจริญ, กนิษฐา ลังกาพินธุ์, และปวันรัตน์
บัวเจริญ. (2563). ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 6(1), 180-196.
(TCI 2)
Buacharoen, P., & Techapunratanakul, N. (2016). The Relationship
between study habits, attitudes, and teaching behavior and
achievement in learning of bachelor level students of
Rajamangala University of Technology Lanna. Proceedings:
The Asian Conference on Education 2016 (pp. 345-370).
Nagoya, Japan: The International Academic Forum (IAFOR).
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Buacharoen, P., & Buochareon, P. (2018). Quality assurance of
Rajamangala University of Technology Lanna RMUTL. RMUTL
Journal, 6(2), 1-10.
(TCI 2)
ศุภมาศ เสนธรรม, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ในโรงเรียนบ้านปางมะเยา
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้นา, 8(32), 315-324.
(TCI 2)
สุปรานี จีนใจ, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การศึกษาสภาพและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ
บริหารการศึกษาและภาวะผู้นา, 8(32), 325-334.
(TCI 2)
กุลธร ดอนแก้ว, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา,
8(31), 273-282.
(TCI 2)
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4

อาจารย์ ดร. ประภัสสร
สมสถาน *

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต

ผลงานทางวิชาการ
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุ พันธ์, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562).
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติ
พันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสาร
บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 425-440.
(TCI 2)
วราภรณ์ วงษาปัน, สาเนา หมื่นแจ่ม, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562). การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ของครูโรงเรียนบ้านแม่
จ้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง, 8(1), 124-138.
(TCI 2)
สมจิต ไชยเชษฐ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). การ
บริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA).
วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 177-192.
(TCI 2)
สมหวัง โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). การ
บริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัย
สารพัดช่างเชียงใหม่. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(1), 193-204.
(TCI 2)
ประภัสสร สมสถาน. (2564). การหาประสิทธิภาพและผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่องคาราชาศัพท์สาหรับพระมหากษัตริย์ หมวดร่างกาย วิชาภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 31(1), 1-14. (TCI 2)
Somsathan, P., & Sanjaiprom, S. (2021). Learning online preparedness
during COVID-19 in Thailand. Journal of MCU Peace Studies.
9(3). 884-894.
นงนภัส พันธ์พลกฤต, และฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
จิตจริยธรรมในการดาเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3), 471-479.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกฤต. (2562). ความสาเร็จในการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน: จาก
ผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(2), 41-54.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกุล, ฉัตรชัย ศิริกลุ พันธ์, และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562).
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติ
พันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสาร
บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 425-440.
(TCI 2)
นงนภัส พันธ์พลกฤต และคณะ. (2562). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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6

อาจารย์
ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สรรพร ศิริขันธ์

ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ,
29(2), 161-172.
(TCI 2)
Boonteerarak, P., & Jenwachirapong, R. (2019). The learners’ needs
analysis for the developmet of an English curriculum for
convenience retailing store. Proceedings of the 9th Payap
University Research Symposium 2019, Febuary 8-9, 2019. (pp.
196-206). Chiang Mai, Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Boonteerarak, P., & Wongnang, K. (2017). The triangulation in sources
and methods: Task-based needs analysis for the development
of an English training module for cultural interpreters.
Proceedings of the 6th Burapha University International
Conference 2017, February 10, 2017. (pp. 134-144). Chonburi,
Thailand: Burapha University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Boonteerarak, P. (2017). The application of the transactional theory of
reading instruction in the 21st century context. Payap
University Journal, 27(1), 61-72.
(TCI 2)
Wattanakul, P., & Boonteerarak, P. (2017). From needs analysis to
curriculum design: The implementation of a self-study ESP
curriculum to enhance communicative english ability of tickets
sellers of public bus service. Payap University Journal, 27(2),
133-150.
(TCI 2)
Sirikhan, S. (2017). The needs of intelligibility for registrar office
personnel in English as a lingual franca for specific purposes
context. Proceedings of the 5th International seminar on
English language and teaching (ISELT-5), May 9-10, 2017. (pp.
153-161). Padang, Indonesia: University Negeri Padang.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Sirikhan, S. (2018). “We should see half half”: The voice of nonacademic staff in a private Thai university towards the
use of English for internationalizing university.
Proceedings of the 9th Payap University Research
Symposium, March 18, 2018. (pp. 185-195). Chiang Mai,
Thailand: Payap University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
Sirikhan, S. (2019). Stallholders’ needs for using English in
advertisements for cultural products: A case study of
the Sunday walking-street market in Chiang Mai. Journal
of Community Development Research (Humanities and
Social Sciences), 12(2), 82-108.
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ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สกุณี เกรียงชัยพร

ผลงานทางวิชาการ
(TCI 1)
สกุณี เกรียงชัยพร. (2563). การบูรณาการมิตจิ ิตวิญญาณกับหลักสูตรคริสต์ศาสน
ศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมนาเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์
ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020, 7 กุมภาพันธ์ 2563. (น. 106121). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัย
แสงธรรม, และสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)
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, October 2930,2019. (pp. 988-996). Semarang, Indonesia: Soegijapranata
Catholic University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
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,
February 9, 2018. (pp. 988-995). Chiang Mai, Thailand: Payap
University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
สกุณี เกรียงชัยพร, และสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างวินัย
ฝ่ายวิญญาณกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักศึกษาในสถาบันคริสต์
ศาสตร์: กรณีศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีและสถาบัน
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์. วารสารวิชาการแสงธรรม, 9(2), 116-129.
(TCI 2)
ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, สกุณี เกรียงขัยพร, และสันติภาพ วิริโยทัย. (2560). การ
วิเคราะห์เพลงรวีวารศึกษาและองค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ้านคริสต์ศาสนศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมนาเสนอ
ผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017 , 3
กุมภาพันธ์ 2560. (น. 9-20). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ,
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสงธรรม, และสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย.
(การนาเสนอผลงานระดับชาติ)

* อาจารย์ ดร.ประภัสสร สมสถาน เป็นอาจารย์ใหม่ทมี่ ีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และได้รับการ
ประจาของมหาวิทยาลัยพายัพเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอกทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมี
ผลงานทาง วิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี

68
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัย ของอาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

2

รองศาสตราจารย์
ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง

3

รองศาสตราจารย์
ดร. ไชยา ภาวะบุตร

ผลงานทางวิชาการ
วจีพร สุขสมบูรณ์, ฉัตรนภา พรหมมา, ระพินทร์ โพธ์ศรี, และอนุรักษ์ ปัญญา
นุวัฒน์. (2561). รูปแบบการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารดุษฎีบณ
ั ฑิตทาง
สังคมศาสตร์, 8(1), 48-60.
(TCI 2)
จาเนียร ไตรมาตร, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, และเกียรติสดุ า ศรี
สุข. (2562). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา, 14(1), 23-34.
(TCI 1)
มยุรี สมบูรณ์, บงกชมาศ เอกเอี่ยม, และอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2562). การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่
ของบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และการแสดงสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มมร วิชาการ
ล้านนา, 9(1), 23-31.
(TCI 2)
สุพัตรา บุญส่ง, และจิณณวัตร ปะโคทัง. (2560). สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 19(1), 83-98.
(TCI 2)
รัชฎาพร มณเฑียร, และจิณณวัตร ปะโคทัง. (2560). การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 19(1), 145-152.
(TCI 2)
แทนลัดดา ปัฐพี, และจิณณวัตร ปะโคทัง. (2560). การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 19(1), 99-112.
(TCI 2)
มนตรี แก้วใส, พงษ์ธร สิงห์พันธ์, และจิณณวัตร ปะโคทัง. (2561). รูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น, 15(2), 151-161.
(TCI 2)
ประสิทธิ์ อุ่นหนองทุ่ง, ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์, ไชยา ภาวะบุตร, และสุรัตน์ ดวงชาทม.
(2560). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 17(1), 53-62.
(TCI 3)
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ชื่อ-นามสกุล

4

รองศาสตราจารย์
ดร. เกตุมณี มากมี

5

อาจารย์ ดร. พรรณี สุวัตถี

ผลงานทางวิชาการ
ปริญญามิตร ลีนาลาด, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, และสุรัตน์ ดวงชาทม.
(2560). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 13(1), 11-20.
(TCI 2)
อินทิรา ชูศรีทอง, ไชยา ภาวะบุตร, และวัฒนา สุวรรณไตรย์. (2563). รูปแบบการ
พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11.
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 10(2),
98-112.
(TCI 2)
Vonganusith, V., Suwannatrai, W., & Pawabutra, C. (2019). Effects of
education management to international students.
Proceedings of the 15th International Conference on
Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019) (pp.
1024-1032). Khon Kaen, Thailand: Khon Kaen University.
(การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ)
ชาญ คาภิระแปง, เกตุมณี มากมี, รังสรรค์ มณีเล็ก, และสมาน ฟูแสง. (2560).
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 13(2), 149-161.
(TCI 2)
เวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์, สมาน ฟูแสง, เกตุมณี มากมี, และสาเนา หมื่นแจ่ม.
(2561). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 13(2), 115-124.
(TCI 1)
ทนงศักดิ์ จันทบุรี, ณัฐิยา ตันตรานนท์, เกตุมณี มากมี, และสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.
(2562). การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกน
นาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 47(ฉบับเพิ่มเติม 2), 111-129.
(TCI 2)
อภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล, และเกตุมณี มากมี. (2563). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
โดยใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยางเปา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ 5. วารสารพิกลุ , 18(2), 133-146.
(TCI 2)
อภิสิทธิ์ เลขาตระกูล, พรรณี สุวัตถี, และธีรวุธ ธาดาตันติโชค. (2560). พฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร
บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 17(1), 11-21.
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ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์
ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

ผลงานทางวิชาการ
(TCI 3)
วราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์, และพรรณี สุวตั ถี. (2560). ประสิทธิภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั , 9(2), 304-318.
(TCI 2)
ยุวดี ผิวชะอุ่ม, และพรรณี สุวัตถี. (2560). การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา, 5(20),
163-175.
(TCI 2)
สุริยา ชิณณะพงศ์, และพรรณี สุวตั ถี. (2561). องค์ประกอบการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล. วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 10(1), 277-292.
(TCI 2)
สุกัญญา แก้วหล้า, พิทยาภรณ์ มานะจุติ, ชไมมน ศรีสุรักษ์, ศิรมิ าศ โกศลย์พิพัฒน์,
และดวงใจ เมตรตระสูตร. (2560). แนวทางการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนอนุบาลสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, 8(2), 1-14.
(TCI 2)
จุรีพร เทศเนาวนิตย์, พิทยาภรณ์ มานะจุต,ิ และศิริมาศ โกศัลย์พิพฒ
ั น์. (2561).
รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับ
เลี้ยงเด็กอาเภอเมืองเชียงใหม่. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 14(2), 1-15.
(TCI 2)
จุฑามาศ พันสวรรค์, ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์, และชไมมน ศรีสุรักษ์. (2562). การ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, 8(2), 2-17.
(TCI 2)
พัทธนันท์ ปาเป็ง, ประวัติ พื้นผาสุข, และศิรมิ าศ โกศัลย์พิพัฒน์. (2562). การ
บริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน
เตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 13(3), 104114.(TCI 2)
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ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก จ
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ

84
รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ
1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของสานักหอสมุดมีให้บริการ
สถิติจานวนทรัพยากรสารสนทศ
จานวน
จานวน
จานวนหนังสือ
จานวนวารสาร
จานวนวารสาร
หนังสือพิมพ์
โสตทัศนวัสดุ
ปัจจุบนั (เล่ม)
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเล่ม (เล่ม)
ชื่อห้องสมุด
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD
สานักหอสมุด
10
1,527
2
1
41
มหาวิทยาลัยพายัพ 4,474 1,216
รวม
4,474 1,216
10
1,527
2
1
41
2. รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดที่มีให้บริการ
ลาดั
ชื่อ
ขอบเขตของเนือ้ หา
บที่ ฐานข้อมูล
1. Academic ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับ
Search
เต็ ม กว่ า 7,100 รายการ ซึ่ งรวมถึ งวารสารที่ ผ่ านการประเมิ น โดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิม ากกว่ า 6,100
Complete รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้วฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า
11,200 รายการและสิ่ งพิ มพ์ ม ากกว่ า 11,700 รายการซึ่ งรวมถึ งบทความเฉพาะเรื่อ ง รายงาน
เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วน
ใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิง
ที่สืบค้นได้สาหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย
2. Business
ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่
Source
สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ปี
Complete ค.ศ. 1886 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ
3. Education เป็นแหล่ งทรัพยากรออนไลน์ที่ น่าเชื่อ ถือสาหรับงานวิ จัยด้านการศึก ษา โดยครอบคลุมหัวข้ อ
Research เกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความชานาญ
Complete พิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจน
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500
รายการ
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
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ภาคผนวก ช
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภ าพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควร
ให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอ
เลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
“ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ
กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง
หมวด 1
การปฏิบัติในการสอบ
ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ซึ่งขาดสอบจะ
ได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตามระเบียบนี้
ข้อ 7 นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าห้องสอบ
ข้อ 8 สิ่งที่นาเข้าห้องสอบได้ คือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนสาหรับการสอบ
ในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอานาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษานาเข้าห้องสอบได้
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ
ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่
กาหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
10.1 ในกรณี ส อบกลางภาคการศึ ก ษาและการสอบไล่ ป ระจ าภาคการศึก ษา เข้ า สอบ
หลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที
10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลง
กาหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
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10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงกาหนดให้ เป็นเวลาเริ่มสอบ
จริง 10 นาที
10.4 ในกรณีการสอบอื่นๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ห้ามนักศึกษา
ออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
ข้อ 12 ในการทากิจธุระอื่นใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และ
เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทาข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
หมวด 2
การขอเลื่อนสอบ
ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษาหรือการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยเหตุจาเป็นประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ขอเลื่อน
สอบได้ คือ
13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับ รองแพทย์จาก
โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกาหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุ
จนถึงขนาดมีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาล
นั้นๆ ประกอบการพิจารณาได้
13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มีความจาเป็น
ถึงขั้นไม่สามารถมาสอบได้
13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจาเป็นอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอื่นใดตามข้อ 13.1-13.2 ต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอ
เลื่อนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบและมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นคาร้องตามแบบที่
มหาวิทยาลั ยกาหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิช าที่นักศึกษาสั งกัดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสอบ
รายวิชานั้นเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคาสั่งไม่อนุมัติและให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยคาร้องดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจใช้ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการสอบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอบมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ว่ า ด้ ว ยการทุ จ ริ ต การสอบระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติหรือมติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
“ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรือ
กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือมีหน้าที่ควบคุมการสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย”
หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
“การสอบ”
หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบไล่ประจาภาค
การศึกษา หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ
วัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบ
ขึ้นเอง
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หมวดที่ 1
ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา จับ ยึด หรือดาเนินการตามความจาเป็นและ
สมควรด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุอันทาการทุจริตในการสอบตามข้อ 7 แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยมีผู้คุมสอบร่วมลงชื่อ
รับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระทาความผิดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจ ารณาวินิจ ฉัย ขึ้น ชุดหนึ่งจานวนห้ าคน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการกระทา
ความผิด โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และหัวหน้าสานักงานนิติการหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อดาเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่
ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ให้การดาเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจาก
การสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว
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หมวดที่ 2
การพิจารณาความผิดและโทษ
ข้อ 7 การกระทาการทุจริตในการสอบ หมายความว่า การกระทาใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือได้ใช้ ซึ่ง
ข้อมูลส าหรับการตอบคาถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการตอบข้อสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่น การถาม การลอบดูผู้อื่น การจดบันทึกข้อความ การรับส่ง
ข้อความ หรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรืออาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ใดๆ
ตลอดจนการนาเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใดๆ เข้าห้องสอบ ทั้งนี้โดยมี
พฤติ ก ารณ์อั น เชื่ อ ได้ ว่ า ได้ รั บ หรื อ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ หรื อ เพื่อ จะได้ รั บหรื อ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการนั้ น กั บ ให้
หมายความรวมถึง การเข้าสอบแทนกัน การทาหรือส่งสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใดๆ ซึ่งส่อไปในทางทุจริตรวมถึง
การกระทาที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วย
การกระทาการทุจริตในการสอบเป็นความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้
ข้อ 8 เมื่ อ ปรากฏเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการตามข้ อ 6
พิจารณาวินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบและผู้สนับสนุนการ
กระทาการทุจริตในการสอบ แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษดังต่อไปนี้
8.1 กรณีนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบให้ได้รับอักษร W และพักการเรียนไม่เกินหนึ่งปี
การศึกษา
8.2 กรณีนักศึกษากระทาความผิดซ้าเป็นครั้งที่สองให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 9 ในกรณีสอบแทนกันให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษา ถ้าผู้สอบแทนเป็น
บุคคลภายนอกให้ดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและโทษ
ต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่การดาเนินกระบวนการสอบสวนและพิจารณาความผิดและโทษเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 11 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามข้อ 10 แล้ว ให้มีคาสั่งลงโทษผู้กระทาความผิดตามระเบียบ
นี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้น โดยแจ้งให้ผู้กระทาความผิดทราบถึงความผิดและโทษดังกล่าวด้วย
ข้อ 12 ให้ อธิการบดีเป็ น ผู้ รั กษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจใช้ ตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเป็นที่สุด
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ภาคผนวก ฌ
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
ของคุรุสภากับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา
กับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
มาตรฐาน
ความรู้
1. การพัฒนา
วิชาชีพ

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร
(2) การจัดการความรู้เกีย่ วกับการ
บริหาร สถานศึกษา
(3) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) มีอดุ มการณ์ของผูบ้ ริหาร
และแนวทางการพัฒนาเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
(2) สามารถศึกษาวิจยั เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร
(2) การจัดการความรู้เกีย่ วกับการ
บริหารการศึกษา
(3) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
การศึกษา
(1) มีอดุ มการณ์ของผูบ้ ริหาร
และแนวทางการพัฒนาเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
(2) สามารถศึกษาวิจยั เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
3(3-0-6)
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
บทบาทและหน้ า ที่คุ ณ ลั ก ษณะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวคิด
และกระบวนการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทาง
การศึ กษา การสร้ างจิต วิญ ญาณและ
อุดมการณ์ของผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ด้ า นการ
บริ ห ารองค์ ก าร ส านั ก งาน และองค์
คณะบุคคล โครงสร้างการจัดองค์การ
และการจั ด การความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาและการบริ ห าร
การศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
แนวทางการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ
ด้า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการ
บริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้ม
กา ร จั ด กา ร ศึ กษา ขอ งไ ทย แ ล ะ
กระบวนการในการบริหาร การบริหาร
จั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และจิ ต บริ ก าร ตาม
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห าร
การศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตามที่ คุ รุ ส ภาก าหนดสู่ ค วามเป็ น
ผู้บริหารมืออาชีพ
บศ 607 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด
การศึ ก ษา การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห า ร
การศึ ก ษาโดยผู้ สอนให้ แ นวทา ง
การศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากวารสารทางวิ ช าการ บทความ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปราย
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์
ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึ ก ษาเป็ น ไปโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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มาตรฐาน
ความรู้

2. ความเป็น
ผู้นาทาง
วิชาการ

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) การเปลีย่ นแปลงของโลกและ
สังคม ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้นา ภาวะผู้นา
(2) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
(3) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้
จัดการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้
เติบโตเต็มตามศักยภาพ
(4) การบริหารความเสีย่ งและ
ความขัดแย้ง
(5) ปฏิสมั พันธ์และการพัฒนา
เพื่อนร่วมงาน
(6) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิน่

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) รู้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(2) สามารถบริหารการศึกษา
และสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและท้องถิ่นได้

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
การศึกษา
(1) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้นา ภาวะผู้นา
(2) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) สามารถบริหารงานระบบ
เครือข่าย

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
บศ 608 สั ม มนาการบริ ห ารการ
ศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสาร
ทางวิ ชาการ บทความ งานวิจัย แล้ ว
น ามาเสนอและอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
เพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่
เหมาะสม
บศ 609 สั ม มนาการบริ ห ารการ
ศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยผู้ ส อน
ติดตามและให้แนวทางการศึกษาและ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนามา
เสนอและอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อหา
บทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรร
มาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพสาหรับนักบริหาร ภาวะผ้ีนาผ้ี
นาทางวิชาการ ีน
ผ้ าการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางโลก
และสั ง คม การระดมทรั พ ยากร การ
บริ ห ารความเสี่ ย งและความขั ด แย้ ง
การนิ เ ทศการศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม
ความสัมพัน ธ์ระหว่างสถานศึกษากั บ
ชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา การการกากับ ติดตาม
ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาตาม
หลั ก ธรรมาภิบ าล และความซื่อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ น
ร่วมงาน การเป็ นแบบอย่า งทีีการมี
่ ดี
จิตบริก ารและเสีย สละเพื่อ ผู้อื่ น การ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ คุ รุ ส ภ า ก า ห นด ฝึ กป ฏิ บั ติ กา ร
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(3) การบริหารงานระบบ
เครือข่าย
(4) การบริหารความเสีย่ งและ
ความขัดแย้ง
(5) ปฏิสมั พันธ์และการพัฒนา
เพื่อนร่วมงาน
(6) การนิเทศการศึกษา

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
(2) สามารถบริหารการศึกษา
และกากับ ติดตาม ส่งเสริม
และประเมินสถานศึกษา

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นาของนัก
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ า งป ระ เ ทศ แ ล ะเ ส นอรู ป แ บ บ
คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาตาม
บริบทสังคมไทยปัจจุบัน
บศ 612 การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
3(3-0-6)
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน องค์กร
ชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น
สั ง คมอื่ น และองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โครงสร้ า งทางสั งคม
และวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนในการนาศักยภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักของศาสตร์
พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
ให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาชุ ม ชน การ
วิ เ ค ร า ะห์ ค วา มสั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ ชุ ม ช น ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
และความร่ ว มมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ บ ริ บ ทชุ ม ชนท่ี
สนใจ และลงสนามหรื อ พื้ น ที่ จ ริ ง ใน
การที่จะนาเสนอแนวทางการสร้างและ
ความร่ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึก ษากั บ
ชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา
บศ 611 การนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการนิเ ทศการศึก ษา กลยุท ธ์
การนิ เ ทศการศึ ก ษา ภาวะผู้ น าทาง
วิ ช าการ การเสริ ม แรง การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพครู จิ ต วิ ท ยาการนิ เ ทศและ
การสื่อสาร วิธีการถ่ายทอดความรู้และ
ผลงานวิ ชาการ นโยบาการศึก ษากั บ
ระบบการศึ ก ษาอื่ น ในสั ง คม การ
พั ฒ นาแผนการนิ เ ทศตามบริ บ ทของ
สถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมในการ
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3. การบริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษา
(1) ทฤษฎี หลักการ
กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร
(2) การบริหารงานวิชาการเพื่อ
คุณภาพและความเป็นเลิศ
(3) การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
(4) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนรู้
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การบริหารงานธุรการ
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(7) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา
(8) การวางแผนเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) สามารถกาหนดนโยบาย
แผนกลยุทธ์ และนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
(2) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการบริหารให้
สอดคล้องกับบริบทมหภาคและ
ภูมิสังคม
(3) สามารถบริหารงาน
วิชาการ บริหารแหล่ง เรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริ ม
การจัดการเรียนรู้

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) ทฤษฎี หลักการ
กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร
(2) การบริหารองค์การ
สานักงาน และองค์คณะบุคคล
(3) การบริหารงานบุคคล
(4) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
(5) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรยี นรู้

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) กาหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์และนาไปสู่การปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานทางการศึกษา
(2) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการบริหารให้
สอดคล้องกับบริบทมหภาคและ
ภูมิสังคม
(3) สามารถบรหิ ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรยี นร้ี

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนางานวิชาการและการเป็นบุคคล
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง แผนการนิ เ ทศ
ส าหรั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ การเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และแผนนิเทศที่
สามารถนามาปฏิบัติจริง
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวนการ
และหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารการศึ ก ษา
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา การบริ ห าร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพ
และความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ การ
บ ริ ห า ร งา นค ณ ะ บุ ค ค ล แ ล ะ กา ร
บริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงาน
ธุร การ การเงิน พั สดุ อาคารสถานที่
นวัต กรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร และ การเรียนร้ี การ
บริหารแหล่งเรียนร้ีและสิ่งแวดล้อมพื่
อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในการ
พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ให้ีเรี
ผ้ ย นร้ีจั ก การ
จั ด การและคิ ด เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
ความร้ีการบริหารเครือข่ายสาหรับการ
บริ ห ารการศึ ก ษาและการบริ ห าร
สถานศึ ก ษา ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและการ
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จะน าไปสู่ ก าร
ออกแบบนโยบาย การวางแผนเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา และการก ากั บ
ติ ด ต า ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานศึ ก ษา โดยวางแผนกลยุ ท ธ์
กระบวนการบริหารส่ีการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนร้ีที่ สอดคล้อง
กับ บริบ ทของสถานศึ ก ษาและบริ บ ท
สังคม
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การ ความส าคั ญ และ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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(6) การวางแผนเพิม่
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ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
การศึ ก ษาของศตวรรษที่ 21 การ
ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร
บริ ห าร งา นร ะบ บส าร สนเทศใน
สถานศึก ษา สร้ างสรรนวั ตกรรมการ
บริห ารระบบสารสนเทศที่สอดคล้อ ง
กั บ การจั ด การเรี ย นการสอนของ
ศตวรรษที่ 21 การจัดการองค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทางการศึ ก ษา การประเมิ น ฝึ ก
วิเคราะห์ สังเคราะห์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากกรณีศึกษาสารสนเทศ
ทางวิ ชาการ และการวิ จัย ในการวาง
แผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
บศ 618 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจัลเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปั ญ หา การ
ออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้
จริ ย ธรรม กฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทค โ นโ ล ยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การ ศึ กษา
ตลอดจนการสร้ า งและหาคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาก่ อ น
นาไปใช้ในการวัดผลในรูปแบบต่าง ๆ
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 3(135)
การสร้ า งประสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ ว ยการฝึ ก
ปฏิ บัติ งานด้ านการบริ หารการศึก ษา
การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศ
การศึ ก ษาด้ ว ยการฝึ ก ปฏิ บั ติ สั งเกต
วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน
การประเมิ น ผลการตั ด สิ น ใจ กิ จ
กรรมการบริห ารอื่นๆ โดยการมีส่ว น
ร่ ว มในกิ จ กรรมการบริ ห ารองค์ ก าร
แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารอย่างมี
คุณภาพ
4. หลักสูตร
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และ
การสอน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
การบริหารกิจการนักเรียน
การวัดและ (1) พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร (1) สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6)
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ความรู้
ตามมาตรฐาน
ประเมินผล สถานศึกษา
การเรียนรู้ (2) การจัดการเรียนการสอนและ
การสอนเสริม
(3) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
----------

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
บริหารการจัดการเรียนการสอน
ในแนวทางใหม่ได้
(2) ปฏิบัติการประเมิน และ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
----------

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
ทฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการ รูปแบบ กระบวนการบริหาร
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
และการสอนเสริม ที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การวั ด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิด
เป็น โดยคานึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด กิ จ กรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
อนาคต การติดตาม การประเมิน การ
ปรับปรุง การรายงานผล การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อนา
ผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร และระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
บศ 607 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด
การศึ ก ษา การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึ ก ษาโดยผู้ สอนให้ แ นวทา ง
การศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากวารสารทางวิชาการ บทความ และ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปราย
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์
ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึ ก ษาเป็ น ไปโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
บศ 608 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสาร
ทางวิ ชาการ บทความ งานวิจัย แล้ ว
น ามาเสนอและอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
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5. การส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
---------ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(2) การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดลอ้ มเพื่อส่งเสริมการ
จดั การเรียนรู้
(3) การพัฒนาหลักสูตร และ
หลักสูตรสถานศึกษา
(4) การประเมินหลักสูตร

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
เพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่
เหมาะสม
บศ 609 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยผู้ ส อน
ติดตามและให้แนวทางการศึกษาและ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนามา
เสนอและอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อหา
บทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และ
สถานศึกษา
การบริหารกิจการนักเรียน
---------3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
ทฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
การศึกษา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา บทบาทของ
(1) สามารถพัฒนาหลกั สตู ร
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
ส่งเสริมการจดั การเรียนรู้เพื่อ
วิชาการ รูปแบบ กระบวนการบริหาร
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
(2) ติดตาม ประเมินผล
และการสอนเสริม ที่เหมาะสมกับการ
รายงาน และนาผลการประเมิน เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การวั ด และ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การพั ฒ นา
การศึกษา
ศักยภาพผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิด
เป็น โดยคานึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด กิ จ กรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
อนาคต การติดตาม การประเมิน การ
ปรับปรุง การรายงานผล การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อนา
ผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร และระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
บศ 613 การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทั่วไปทางการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดการบริหารทรัพยากรการศึกษา
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลทาง
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรั พ ยากรบุ ค คลกั บ การลงทุ น ทาง
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
การศึกษา การบริหารงบประมาณเพื่อ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การ
ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา และ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้
ทรั พ ยากร การบริ ห ารวั ส ดุ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ ห ารทรั พ ยากรการศึ ก ษา การ
บริหารอาคารสถานที่ การบริหารเวลา
ปั ญ หาและแนวโน้ ม ในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่ อ
องค์กร
บศ 607 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด
การศึ ก ษา การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึ ก ษา โดยผู้ ส อนให้ แ นวทาง
การศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากวารสารทางวิ ช าการ บทความ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปราย
ในชั้นเรียน เพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์
ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึ ก ษาเป็ น ไปโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
บศ 608 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสาร
ทางวิ ชาการ บทความ งานวิจัย แล้ ว
น ามาเสนอและอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
เพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่
เหมาะสม
บศ 609 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยผู้ ส อน
ติดตามและให้แนวทางการศึกษาและ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนามา
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6. กิจการและ
กิจกรรม
นักเรียน

สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) บริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้
รู้จักการจัดการและคิดเป็น
(2) บริหารจัดการให้เกิดการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
(3) บริหารจัดการให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียน

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) สามารถบรหิ ารจดั การให้
เกดิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
ดูแลช่วยเหลอื ผู้เรียน
(2) สามารถส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
----------

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
----------

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
เสนอและอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อหา
บทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และ
การบริหารกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
ทฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการ รูปแบบ กระบวนการบริหาร
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
และการสอนเสริม ที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การวั ด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิด
เป็นโดยคานึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด กิ จ กรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
อนาคต การติดตาม การประเมิน การ
ปรับปรุง การรายงานผล การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อนา
ผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร และระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การ ความส าคั ญ และ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึ ก ษาของศตวรรษที่ 21 การ
วางแผน การพั ฒ นาการบริ ห ารงาน
ระบบสารสนเทศในสถานศึ ก ษา
สร้างสรรนวัตกรรมการบริหารระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 การ
จั ด การองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ กั บ
เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึ ก ษา
การประเมิน ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศจาก
กรณี ศึ ก ษาสารสนเทศทางวิ ช าการ
และการวิจัยในการวางแผนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน

7. การประกัน ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
คุณภาพ
สถานศึกษา
การศึกษา (1) หลักการและกระบวนการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
(2) การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) สามารถจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก
(2) นาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
บศ 607 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด
การศึ ก ษา การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึ ก ษา โดยผู้ ส อนให้ แ นวทาง
การศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากวารสารทางวิ ช าการ บทความ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปราย
ในชั้นเรียน เพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์
ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึ ก ษาเป็ น ไปโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
บศ 608 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสาร
ทางวิ ชาการ บทความ งานวิจัย แล้ ว
น ามาเสนอและอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
เพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่
เหมาะสม
บศ 609 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยผู้ ส อน
ติดตามและให้แนวทางการศึกษาและ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนามา
เสนอและอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อหา
บทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
บศ 605 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การและกระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการ
บริหารการจัดการการศึกษา รูปแบบ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของประเทศอื่น การประกันคุ ณภาพ
ทั้ ง ภายในและภายนอก เทคนิ ค การ
พัฒนาการวางแผนการประกัน การฝึก
ปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบการ
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สาระความรู้
ตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
(2) การกากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) สามารถกากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(2) นาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา
การศึกษา

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ประกันคุณภาพการศึกษาการประกัน
คุ ณ ภาพภายในและภายนอก การ
ตรวจสอบและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา การรั บ รองมาตรฐาน
การศึ ก ษา การประเมิ น ตนเอง การ
ก ากั บ ติ ด ตาม ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์
ปัจจัย ตัวชี้วัดและระบบการประเมิน
ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม
(Total Quality Management-TQM(
การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กั บ สภาพแวดล้ อ มและบริ บ ททาง
สังคมไทย
บศ 607 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด
การศึ ก ษา การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึ ก ษา โดยผู้ ส อนให้ แ นวทาง
การศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากวารสารทางวิ ช าการ บทความ
งานวิจัย แล้วนามาเสนอและอภิปราย
ในชั้นเรี ยน เพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์
ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธี
การศึ ก ษาเป็ น ไปโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
บศ 608 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 2
1(0-2-1)
การน าเสนอแนวคิ ด กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดย
ผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสาร
ทางวิ ชาการ บทความ งานวิจัย แล้ ว
น ามาเสนอและอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
เพื่ อ หาบทสรุ ป ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่
เหมาะสม
บศ 609 สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 3
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยผู้ ส อน
ติดตามและให้แนวทางการศึกษาและ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทาง
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8. คุณธรรม
จริยธรรม
และ
จรรยาบรรณ

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
สภากาหนด

ผู้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
(1) ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
มีจิตสานึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคม
(2) ปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
สภากาหนด

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
(1) ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
มีจิตสานึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคม
(2) ปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนามา
เสนอและอภิปรายในชั้ นเรียน เพื่อหา
บทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
บศ 604 ภาวะผู้นา คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรร
มาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพสาหรับนักบริหาร ภาวะผ้ีนาผ้ี
นาทางวิชาการ ีน
ผ้ าการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางโลก
และสั งคม การระดมทรั พ ยากร การ
บริ ห ารความเสี่ ย งและความขั ด แย้ ง
การนิ เ ทศการศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม
ความสัมพัน ธ์ระหว่างสถานศึกษากั บ
ชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา การการกากับ ติดตาม
ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาตาม
หลั ก ธรรมาภิบ าล และความซื่อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ น
ร่วมงาน การเป็ นแบบอย่า งทีีการมี
่ ดี
จิตบริก ารและเสีย สละเพื่อ ผู้อื่ น การ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ คุ รุ ส ภ า ก า ห นด ฝึ กป ฏิ บั ติ กา ร
วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นาของนัก
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ า งป ระ เ ทศ แ ล ะเ ส นอรู ป แ บ บ
คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาตาม
บริบทสังคมไทยปัจจุบัน
บศ 610 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 3(135)
การสร้ า งประสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ ว ยการฝึ ก
ปฏิ บัติ งานด้ านการบริ หารการศึก ษา
การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศ
การศึ ก ษาด้ ว ยการฝึ ก ปฏิ บั ติ สั งเกต
วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน
การประเมิ น ผลการตั ด สิ น ใจ กิ จ
กรรมการบริห ารอื่นๆ โดยการมีส่ว น
ร่ ว มในกิ จ กรรมการบริ ห ารองค์ ก าร
แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก
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ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารอย่างมี
คุณภาพ
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ภาคผนวก ญ
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 56/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

107

108

ภาคผนวก ฎ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

109
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขั้นตอน
1. กระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร

2. นาเสนอ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการการบริหารประจาหลักสูตรดาเนินการ
จัดทา ร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) โดย
1) สารวจสภาพและความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
2) ศึกษาบริบทของสังคม เศรษฐกิจการเมืองและนโยบายการจัดการศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
3) ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอ ร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ให้แก่
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
คณะกรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยไม้น้อยกว่า 2 คน และมี
เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่
56/2564 ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
ประธาน

3. ผศ.ดร.ปราถนา
โกวิทยากูร

กรรมการ

4. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

กรรมการ

5. รศ.ดร.ปาริชาติ
บัวเจริญ
6. ผศ.ดร.จิราภรณ์
สุภสิ ิงห์
7. ผศ.ดร.จักรปรุฬห์
วิชาอัครวิทย์

กรรมการ

คุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 วาระ
(พ.ศ. 2552 - 2554)
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต วิจัย/ประเมินฯ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
เลขาธิการคุรุสภา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก

กรรมการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. รศ.ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี กรรมการ
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ขั้นตอน

รายละเอียด
8. อ.ดร.จรัญญา เทพพร
บัญชากิจ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ (ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่องระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560)
1. พิจารณาราบะเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่ปรับปรุง
หรือหลักสูตรใหม่ ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแก่งชาติ
2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ หรืออื่นใดที่จะ
เสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
3. เสนอหรือกาหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอรใน
หลักสูตร
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรที่มีการเสนอขอปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4. วิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นาเสนอ ร่างหลักสูตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และจัดประชุม
กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร ทั้งในรูปแบบการให้
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม และการให้ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร โดยจัดประชุม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

5. เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
6. เสนอหลักสูตรต่อ
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภา
คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยพายัพตามหนังสือเวียนของสานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงวันที่
วิชาการสภา
11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยพายัพ
7. เสนอหลักสูตรต่อ
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัย
สภามหาวิทยาลัย สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
พายัพ
8. เสนอหลักสูตรต่อ
จัดส่งหลักสูตรให้ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
สานักงาน
และนวัตกรรม โดยนาเข้าระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO ภายในวันที่ 15
ปลัดกระทรวงการ มีนาคม 2564
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
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ขั้นตอน
9. เสนอหลักสูตรต่อ
สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

รายละเอียด
จัดส่งหลักสูตรให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ภาคผนวก ฏ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
กรรมการ
7. ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อลาประชุม
1. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
(ให้ข้อเสนอแนะโดยการส่งเอกสารภายหลังจากการประชุม)

กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. (โดยการประชุมออนไลน์)
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ได้กล่าวถึงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของ
การวิพากย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิต
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรอง ปริญญาโท/
ปริญญาเอก (วิชาชีพบริหารการศึกษา) ของคุรุสภา และได้ทบทวน หน้าที่ของคณะกรรมการ คือ
1. พิจารณาราบะเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่ปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ ให้มี
ความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแก่งชาติ
2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ หรืออื่นใดที่จะเสริมให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็ง
3. เสนอหรือกาหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอรในหลักสูตร
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรที่มีการเสนอขอปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
วิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ แจ้งให้ทราบว่า ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาเอกสาร ร่าง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และจะนาส่ง
ข้อมูลการพิจารณามาภายหลัง
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วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และเห็นชอบให้ปรับแก้หลักสูตรตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2
หมวดที่ 3

หัวข้อที่ 2 ให้ปรับแก้คาในวงเล็บ (ไทย) เป็น (ภาษาไทย) และ (อังกฤษ)
เป็น (ภาษาอังกฤษ)
หัวข้อที่ 4 ให้ตัดการระบุหัวข้อ 4.1 และ 4.2 ออก และให้คงคาว่า ไม่
น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
หัวข้อที่ 5 ให้คงไว้แค่ “หลักสูตรปริญญาโท” และให้ตัดส่วนอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องออก
หัวข้อที่ 9 ให้ปรับการเรียงลาดับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
ตาราง โดยให้ชื่ออาจารย์ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ เป็นชื่อแรกเนื่องด้วย
อาจารย์จะเป็นประธานหลักสูตร และให้ชื่อของ รศ. ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
และ ผศ. ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ เป็นชื่อถัดไปตามลาดับ
หัวข้อที่ 11 ให้ปรับคาในวงเล็บจาก (พุทธศักราช) เป็น (พ.ศ.)
หัว ข้อที่ 12 หั ว ข้อที่ 12.1 ให้ปรับแก้ “ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการ
พัฒนาหลักสูตร” ไปเป็น “ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร”
หัวข้อที่ 13 ให้เพิ่มหัวข้อ 13.3 และรายละเอียดดังต่อไปนี้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับ
อาจารย์ จ ากคณะอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญเป็น
กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย
13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา
13.3.4 ด าเนิ น การตามกระบวนการของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ไม่มีการแก้ไข
หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 1.2 ให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาศึกษาการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน จากไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ให้เป็นไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 2.2.1 ให้ปรับแก้เวลาสัปดาห์ที่ระบุสาหรับภาคฤดูร้อนจาก ไม่
น้อยกว่า 5 ให้เป็นไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
หัวข้อที่ 2.3 ให้ตัดปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าข้อที่ 2.3.2 และ 2.3.3
ออก คงไว้เฉพาะประเด็นทักษะภาษาอังกฤษ
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หมวดที่ 4

หมวดที่ 5
หมวดที่ 6-8

หัวข้อที่ 2.4 ให้ ตั ด กลยุ ท ธ์ ข้ อ ที่ 2.4.2 และ 2.4.3 ออก เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการปรับแก้ไขเนื้อหาในหัวข้อปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
หัวข้อที่ 2.5 ให้ปรับจานวนรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 จากเดิม 15
คน ให้เหลือ 10 คน เพื่อการบริหารจัดการสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาให้มีความยืดหยุ่นได้มากขึ้น
หัวข้อที่ 2.6 ให้ปรับแก้ไขงบประมาณตามแผนการรับนักศึกษาที่ปรับแก้
ไขในหัวข้อที่ 2.5
หัวข้อที่ 3.1.2 ในตารางหน้า 15 ให้ปรับแก้ไขโดยตัดหมวดวิชาที่ 5 การ
สอบประมวลความรู้ออกเนื่องจากเป็นเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
หัวข้อที่ 3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้ปรับแก้ไขดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
o ปรับหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้คงเหลือแค่รายวิชา บศ 500
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา
o ให้นาเนื้อหารายวิชา บศ 501 รวมกับรายวิชา บศ 603
o ให้นาเนื้อหารายวิชา บศ 502 รวมกับรายวิชา บศ 606
o ให้ปรับแก้ไขรายวิชาที่มีการระบุหน่วยกิต 3(3-0-9) ให้เป็น 3(3-0-6)
ทุกรายวิชา
o รายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษาให้ปรับการระบุหน่วยกิตให้เป็น
1(0-2-1)
o รายวิชาการสอบประมวลความรู้ให้ปรับแก้ไขการระบุหน่วยกิต จาก
12(0-0-45) ให้เหลือแค่ 12 หน่วยกิต
หัวข้อที่3.2 ให้ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรโดยให้ อาจารย์
ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ เป็นชื่อแรก
หัวข้อที่ 4.1 ให้ตัดหัวข้อย่อย 4.1.5 ออก
หัวข้อที่ 4.3 ให้ปรับการเขียนอธิบายการจัดเวลาและตารางสอนโดยให้
ระบุว่า “ตามที่คุรุสภารับรองไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 35 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 50
และการฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50” เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ข้อกาหนดคุรุสภา
หัวข้อที่3 ให้ปรับแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ในรายวิชา บศ 610 การฝึกปฏิบัติการวิช าชีพทางการบริหาร
การศึกษา โดยให้ปรับจุดดาให้กลายเป็นจุดขาว ในหัวข้อ 2.1 3.1 และ 3.2
หัวข้อที่4 ให้ปรับแก้ไขตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ และการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ใ นแต่ ล ะด้ านให้ ส อดคล้ อ งกั บการระบุ
ประเด็น PLO ในหัวข้อ 4.1
ให้ปรับแก้ไขโดยให้ตัดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนออก
และให้อ้างถึงข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
ไม่มีการแก้ไข

116
ภาคผนวก

อื่นๆ

ภาคผนวก ข
o ให้ตัดรายวิชา บศ 501 และ บศ 502 ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขในส่วนหน้า
o ให้ปร้บแก้คาอธิบายรายวิชา บศ 603 และ บศ 606 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขในส่วนหน้า
o ให้เพิ่มคาแปลคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนทุกรายวิชา
ให้ปรับแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสม เช่น ตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ให้ตัดออก

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามที่เสนอ
แก้ไข และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภาเสนอแนะมาภายหลัง
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุมโดย
ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ฐ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
จากผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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