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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 .ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย )หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ )Doctor of Philosophy Program in Educational Administration)
2 .ชื่อปริญญา) ภาษาไทย )การศึกษาดุษฎีบัณฑิต )การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ )Doctor of Philosophy Program )Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา )ภาษาไทย) กศ.ด. )การบริหารการศึกษา)
)ภาษาอังกฤษ) Ph.D. )Educational Administration)
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ .………
เป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานีจ้ าก กกอ .เมื่อ.............
3. สถานสภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ....................... .
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน.....สิงหาคม.......พ.ศ... ....2558…....
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ...การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555......................................
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา.....2547.....................................................................
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา...2555.........................................................
4 .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที...
่ 2558/1...
เมื่อวันที่..2558....เดือน......กุมภาพันุ์..เดือน...3..
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที87
่ ...)4/2558)
เมื่อวันที่25....เดือน...กุมภาพันุ์...2558...
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่...5...2558/
เมื่อวันที่....5..เดือน....เมษายน....2558..
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5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ .............
..................................................................................................................................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต )ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง )ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7 1.รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
อื่น ๆ )ระบุ)...........................................................
7 2.ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ )ระบุภาษา)..................................
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7 3.การรับผู้เข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทย
รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
7 4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
..............................................................................................................................
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชือ่ สถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน )หรือมากกว่า 2
สถาบัน)
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7 5.การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
อื่น ๆ )ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันุ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เพื่อเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณุรรม
จริ ย ุรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ภายใต้ ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ ห้
ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นาในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิุีการประยุกต์
แนวคิ ด และทฤษฏี เพื่ อ การบริ ห าร สามารถจะก าหนดนโยบาย และวางแผน
การศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. เพื่ อ เป็ น นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบู ร ณาการ
องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปุรรม
3. เพื่อเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่นาผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาการศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฏีระบบกระบวนการและแนวทางปฏิบั ติ
อย่างชัดเจน สามารถนาไปเลือกปฏิบัตไิ ด้
อื่น ๆ )ระบุ)...........................................................................................
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทุ์ในการดาเนินการ
มีการกาหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1 1.ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ...............15.................สัปดาห์
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ )ระบุรายละเอียด)...........................................................
1 2.การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
........ไม่มี........................................................................................................
1 3.การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. การดาเนินการหลักสูตร
2 1.วัน – เวลาดาเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชกา )ระบุ).............................................
2 2.การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง ....................................................................)ระบุ)
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.......................
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2.4 จานวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรแบบ 1.1 จานวน 5 คน และหลักสูตรแบบ 2.1
จานวน 15 คน รวม....20 .....คน
2.5 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)ถ้ามี)
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า.........................69..........หน่วยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน......................6..........ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน..........6.........ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....................................ปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน......................ภาคการศึกษา
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ) 1เน้นการทาวิจัยโดยวิทยานิพนุ์)
1.1 แบบ )ผู้สาเร็จปริญญาโท)
1.2 แบบ

)ผู้สาเร็จปริญญาตรี)

แบบ 2.1

)ผู้สาเร็จปริญญาโท)

วิทยานิพนุ์.............69หน่วยกิต..............
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนุ์...............................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ )ถ้ามี – ระบุ)......................

แบบ 2

แบบ 2.2 )ผู้สาเร็จปริญญาตรี)

วิทยานิพนุ์...........36................ หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา.........33................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ )ถ้ามี – ระบุ).......................
วิทยานิพนุ์..............................หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา...........................หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ )ถ้ามี – ระบุ) .....................
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3.3 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1*

นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

2*

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3100502753149

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

3655900554441

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.

3*

นางสาวน้าฝน กันมา

3650800094173

อาจารย์

4*

นายสันติ บูรณะชาติ

3550900138602

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5*

นายสุนทร คล้ายอ่า

3102000755813

อาจารย์

หมายเหตุ อาจารย์ผู้ร *ับผิดชอบหลักสูตร

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
คบ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Educational Administration
Maharaja SayajiraoUniversity of Braoda,
India
Educational Administration
Maharaja SayajiraoUniversity of Braoda,
India
อังกฤษ – ไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Educational Administration
Punjab University, India
อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตสาหกรรมศึกษา
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
สาขาวิชา

ปี
2534
2521
2515
2537
2519
2512
2555
2543
2539
2552
2545
2536
2540
2536
2530
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4 การทาโครงงานหรือการวิจัย
มี )ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...การวิจัย....................................................................
ไม่มี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1.1 ด้านบุค ลิกภาพ บูรณาการการพัฒ นาบุค ลิกภาพ ในรายวิชาที่เกี่ ยวข้องและในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
1.2 ด้านคุณุรรมจริยุรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการบูรณาการสอดแทรกคุณุรรมจริยุรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นฐานให้ความสาคัญและ
ปลูกฝังให้นิสิตมี จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณ ุรรมจริยุรรมในการ
ดารงชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
1.3 ด้านภาวะผู้นา ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิตร่วมกิจกรรมและ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก กาหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝังการมีวินัย
ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ....3.... ด้าน )ระบุ)
2.1 สุนทรียศิลป์
2.2 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.3 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา )Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา
มี
ไม่มี
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หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
เกณฑ์ ก ารวั ด ผล เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทุิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
- ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
- ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- การตีพิมพ์เผยแพร่กอ่ นจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3 1.การสาเร็จการศึกษา
แบบ 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ )QUALIFYING EXAMINATION)
5. เสนอวิทยานิพนุ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
6. ผลงานวิทยานิ พนุ์ หรือส่ วนหนึ่ งของผลงาน จะต้องได้ รับการตี พิมพ์ หรืออย่ าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง )Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
7. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แบบ 2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ )QUALIFYING EXAMINATION)
7. เสนอวิทยานิพนุ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ผลงานวิทยานิพนุ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งขงผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง )Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
8. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของสถาบัน
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มีการพัฒนาด้านวิชาการ
มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิุกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร เช่น
1.1 หลักสูตร
1.1.1 การจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
1.1.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
1.2.2 ดาเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
จริงแก่ผเู้ รียน
1.2.3 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต พร้อมทั้งนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
ในการเรียนการสอน
1.3 อาจารย์ผู้สอน
1.3.1 กาหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
1.3.2 จัดทาระบบและดาเนินงานในการพัฒนาอาจารย์
1.3.3 ทาการประเมินผลการทางานตามภาระงานอย่างต่อเนื่อง
1.3.4 นาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ
1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1.4.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณุรรมจริยุรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1.4.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนุรรม
1.4.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1.5 การพัฒนาวิทยานิพนุ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.5.1 กาหนดภาระงานให้ อาจารย์ที่ ปรึก ษาที่ ควบคุม ดูแลการท าวิทยานิพ นุ์ต ามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.5.2 กาหนดวิุกี ารประเมินไว้อย่างเป็นระบบ
1.5.3 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
1.6 การวัดและประเมินผล
1.6.1 การวัดผลและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.6.2 มีกลไกหรือกระบวนการการวัดและประเมินผลเป็นระบบมีการประเมินและนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น
มีการบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์ เช่น
การรับอาจารย์ใหม่
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อื่นๆ )ระบุ) ..................................................................................................
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
อื่นๆ )ระบุ) ..................................................................................................
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ ที่ป รึก ษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลั กสู ตร การเลื อกและวางแผน
สาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา )Office
Hours) เพื่ อ ให้ นิ สิต เข้ าปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึก ษากิ จกรรมเพื่ อ ให้ ค าปรึ กษาแนะน าในการจั ด
กิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทุรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิต มี ค วามสงสั ย เกี่ ยวกั บ การประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที่จ ะยื่ นค าร้อ ง ขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิุกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิุกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. การสารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
6.2 ให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7. การกาหนดตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจานวน ..12..ตัวบ่งชี้ ดังนี้
7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้ นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………12……….ตัวบ่งชี้
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชา ……………………..
จานวน ................................. ตัวบ่งชี้
7.3 มีตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทุิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 การประเมินกลยุทุ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทุ์การสอนรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทุิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทุิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลั กสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมิ นกลยุทุ์ก ารสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทุ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทุิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิน้ สุดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทุ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนา
แผนกลยุทุ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้กระบวนการวิจัย
จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทุิผลของหลักสูตร ได้แก่ นิสติ และบัณฑิต
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
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2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุ ณ ภาพภายใน )IQA)ในการประเมิน ผลการด าเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทุ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พั ฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทุ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

)รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพุิ์)
รองอุิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัตกิ ารแทน
อุิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

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

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
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11
11
12
13
16
22
30
31
31
33
35
36
36

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

37
38
43

47
47
47
49
49
50
51
51
52
55
52
53
55
55
56
56

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ค ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ซ ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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1
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0481
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy Program (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กาหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2558
6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ...7(4)/2557.....วันที่...22...เดือน....เมษายน....พ.ศ....2557.....
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .1/2558....วันที่..3..เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ..2558.....
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .87(4/2558)..วันที.่ 25...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ..2558.....
6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .5/2558..วันที่..5..เดือน...เมษายน...พ.ศ..2558....
6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
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นายสันติ บูรณะชาติ
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นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx
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นายสุนทร คล้ายอ่า

35509001xxxxx

31020007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
อังกฤษ-ไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
Educational
Punjab University, India
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ
กระจายรายได้ แ ก่ ป ระชากร กระบวนการพั ฒ นาได้ ขั บ เคลื่ อ นมาระยะหนึ่ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ที่กาหนด มิได้ทาให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้ ดังนั้นจึงมีการ
ปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 ถึง 11 และการปฏิรูปการศึกษาก าหนด
แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ปี
2534
2521
2515
2537
2519
2512
2552
2545
2536
2555
2543
2539
2540
2536
2530
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ของประชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลก ท าให้ ป ระเทศไทยต้ อ งปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่สาคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาให้มคี วามสามารถ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนเพื่อเข้าสูว่ ิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งคนเป็นพืน้ ฐานของการ
พัฒนาประเทศที่สาคัญอย่างยิ่งยวด สถาบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดสู่การปฏิบัติจากคนสู่พื้นที่ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ใ ห้ ค นมี ค วามสามารถคิ ด เป็ น วิ เ คราะห์ เ ป็ น อย่ า งมี ร ะบบเป็ น เรื่ อ งที่ นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้
ความสาคัญเนื่องจากกระบวนการทางการศึกษานอกจากให้ความรู้แล้วยังจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณ
ของคนให้มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่
เพื่อนร่วมงาน ในอันที่จะสร้างเสริมความร่วมมือหรือการมีสว่ นร่วม ของมนุษย์ดว้ ยกันการเข้ากันได้ เกิด
จากความสานึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน
การหล่อหลอมในคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นบทบาทของ
ผู้นาทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นรากฐานของสังคมทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy Program
in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผู้นาหรือผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย
เป้ า หมาย จุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก าร และเกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
ประชาธิปไตย และเป็นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้นาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยที่ มี คุ ณ ภาพสู่ สั ง คมอาเซี่ ย นและสั ง คมโลก สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะเป็ น การพั ฒ นาความสามารถในการเป็ น
ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมีลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ พร้อมที่จะนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึ กษาค้นคว้ า วิ จั ย
ไปสารวจและจัดบริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการดารงอยู่
ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
ไม่มี

1
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0481
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy Program (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กาหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2558
6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ...7(4)/2557.....วันที่...22...เดือน....เมษายน....พ.ศ....2557.....
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .1/2558....วันที่..3..เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ..2558.....
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .87(4/2558)..วันที.่ 25...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ..2558.....
6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .5/2558..วันที่..5..เดือน...เมษายน...พ.ศ..2558....
6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

2

3

นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

อาจารย์

กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษ-ไทย

Maharaja Sayajirao
University of Braoda, India
Maharaja Sayajirao
University of Braoda, India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒ นามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ
กระจายรายได้ แ ก่ ป ระชากร กระบวนการพั ฒ นาได้ ขั บ เคลื่ อ นมาระยะหนึ่ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ที่กาหนด มิได้ทาให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้ ดังนั้นจึงมีการ
ปรับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 ถึง 11 และการปฏิรูปการศึกษากาหนด
แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ของป ระชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ท าให้ ป ระเท ศไทยต้ อ งปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่สาคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ปี
2537
2519
2512
2555
2543
2539
2552
2545
2536
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งคนเป็นพื้นฐานของการ
พัฒ นาประเทศที่สาคัญ อย่างยิ่งยวด สถาบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดสู่การปฏิบัติจากคนสู่พื้นที่ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้ ค นมี ค วามสามารถคิ ด เป็ น วิ เคราะห์ เป็ น อย่ า งมี ร ะบบเป็ น เรื่อ งที่ นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้
ความสาคัญเนื่องจากกระบวนการทางการศึกษานอกจากให้ความรู้แล้วยังจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณ
ของคนให้มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่
เพื่อนร่วมงาน ในอันที่จะสร้างเสริมความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม ของมนุษย์ด้วยกันการเข้ากันได้
เกิดจากความสานึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน
การหล่อหลอมในคุณ ธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นบทบาทของ
ผู้นาทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นรากฐานของสังคมทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy Program
in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผู้นาหรือผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย
เป้ า หมาย จุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก าร และเกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
ประชาธิปไตย และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้นาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยที่ มี คุ ณ ภาพสู่ สั ง คมอาเซี่ ย นและสั ง คมโลก สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะเป็ น การพั ฒ นาความสามารถในการเป็ น
ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมีลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ
คุณ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะน าองค์ค วามรู้ใหม่ ที่ได้รับ จากการศึกษาค้น คว้าวิจั ย
ไปสารวจและจัดบริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการดารงอยู่
ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้นาทางการศึกษา
ให้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ วิชาการ และวิชาชีพ พัฒ นากระบวนทัศน์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติสสู่ ากล
1.2 ความสาคัญ
หลัก สูต รการศึก ษาดุ ษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าบริห ารการศึก ษาเป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งพั ฒ นา
บุคคลให้มีคุณ ภาพเกิดความรู้ ความสามารถและมีคุณ ธรรมอันเหมาะสมจาเป็นต่อการพัฒ นาการ
ทางการศึกษาภายใต้ก ารศึกษาเสริม สร้างคุณ ลักษณะของผู้น าด้านการบริหาร ความสามารถด้าน
วิ ช าการและการวิ จั ย ความเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เหมาะสมกั บ การเป็ น
นักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์จะผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สนองตอบต่อความจาเป็นที่ต้องพัฒนาการศึกษา รวมทั้งความจาเป็นในการ
พัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหลักสูตรนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ
1.3.1 เพื่อเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ
ความเป็นผู้นาในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีเพื่อการบริหาร สามารถ
จะกาหนดนโยบาย และวางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.3.2 เพื่ อ เป็ น นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบู ร ณาการ
องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม
1.3.3 เพื่อเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่นาผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาการศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฏีระบบกระบวนการและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถ
นาไปเลือกปฏิบัตไิ ด้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ 1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดย
สอดคล้ องกั บการปฏิ รู ปการศึ กษา นาผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
และตอบสนองต่อความต้องการ
เกี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
ในการพัฒนาการทางการศึกษา
การศึกษาและความพึงพอใจ
ขององค์ ก ร สถานศึ ก ษาที่
มีต่อดุษฎีบัณฑิต
2. การสร้ างความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ระบบเครือข่ายกับองค์กรของ
รัฐ เช่น คุรุสภา มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และหน่ ว ยงานภาคเอกชน
อ ง ค์ ก ร มู ล นิ ธิ แ ล ะ
สถาบั นการศึ ก ษ าเอ กชน
มาระดมความคิดในการพัฒนา
หลั กสู ตรให้ มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสมกับความเป็นจริง
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ 1. จั ด การอบรมให้ ค วามรู้แ ละ
ผู้สอน
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการในเวที “วิชาการ”

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1. รายงานสรุปผลการสารวจ
2. รายงานการปรั บ ปรุ ง ผล
ที่ได้จากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1. จานวนแบบตอบรับไม่น้อยกว่า
60%
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ตัวบ่งชี้
1. จ านวนห น่ ว ยงานบุ ค คล
ที่ล งนามความร่วมมือ ทาง
วิชาการไม่นอยกว่า 3 ครั้ง/
ปี

หลักฐาน
1. สรุปผลการประชุม
2. บทความและแนวคิ ด ใหม่
งานวิจัยทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
บทความตลอดจนงานวิจัย
3. การปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น 1 . ก า ร จั ด ห า แ ล ะ จั ด ก า ร หลักฐาน
การเรียนการสอน
ด้ า นเครื่ องมือ ICT เพื่ อ เพิ่ ม 1. รายงานการส ารวจความ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เรี ย น
ต้องการด้านวัสดุและอุปกรณ์
การสอน
ตัวบ่งชี้
1. จ านวนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เพิ่ ม
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารเรี ย น
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตขาดทักษะการวิจัยและการบริหารการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เหมาะสม
2. จัดหลักสูตรระยะสัน้ ให้กับนิสิตเป็นการสอนเสริมในระหว่างการศึกษา
3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและคาแนะนาด้านวิจัยให้แก่นิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
หลักสูตรแบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2558 2559 2560 2561 2562
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
45
45
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
2555
1. งบบุคลากร
3,000,000
1.1 หมวดเงินเดือน
900,000
2,100,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2,192,000
2. งบดาเนินการ
512,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
600,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
600,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
480,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
2,400,000
2,400,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
500,000
8,092,000
รวมรายจ่าย

2556

ปีงบประมาณ
2557

3,300,000
990,000
2,310,000

3,630,000
1,089,000
2,541,000

3,992,000
1,197,000
2,795,000

4,391,000
1,317,000
3,073,000

2,411,000
563,000
660,000
660,000
528,000

2,651,000
619,000
726,000
726,000
580,000

2,915,000
681,000
798,000
798,000
638,000

3,207,000
749,000
878,000
878,000
702,000

2,640,000
2,640,000

2,904,000
2,904,000

3,194,000
3,194,000

3,513,000
3,513,000

550,000

605,000

665,000

131,000

8,901,000

9,790,000

10,766,000

11,842,000

2558

2559

2.7 ระบบการศึกษา
√ แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลั ก สู ต รแบบ 1.1 ส าหรั บ ผู้ เข้ าศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทต่ อ
ปริญญาเอกไม่มงี านรายวิชา (course work) จะต้องทาวิทยานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 สาหรับผู้ศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (course work) ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ลาดับ

เกณฑ์ สกอ.

รายการ

แบบ 1.1

1

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ คุรุสภา

แบบ 2.1

แบบ 1.1

12

แบบ 2.1

โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 1.1
แบบ 2.1

33

20

33

1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน

3

3

1.2 วิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า

17

30

1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่นอ้ ยกว่า

14

9

1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า

3

21

1.2.3 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

2

(3)

-

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

48

36

60

36

60

40

69

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

60

60

60

60

69(3)

69

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณ ฑิตหลักสูตรอื่นเป็นรายวิชาเอกเลือกได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
Seminar I
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
งานรายวิชาจานวนไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน
รายวิชาเอกบังคับ
176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories and Educational
Administration
176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Development in Quality System and Education Management
Standard
176881 สัมมนา 1
Seminar I

69 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

33 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
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176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

176813

176814
176815

176816

176817

1(0-2-1)
1(0-2-1)

1) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก
จานวน 15 หน่วยกิต
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา การส่งเสริมและประกัน
3(3-0-6)
คุณภาพการศึกษา
Educational Administration and Educational Institution
Supporting and Educational Quality Assurance
การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
3(3-0-6)
การเรียนรู้
Leader for Academic Leadership Curriculum and Learning
Management Development
การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3(3-0-6)
การศึกษา
Educational Supervision Educational Innovation and
Information Technology
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
Professional Practicum in Educational Administration
(90 ชัว่ โมง)
2) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก

176891 ภาคนิพนธ์
Term Paper

จานวน 15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
2) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก สาหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
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176821
176822

176823

176824
176825
176826

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
จานวน
การบริหารงบประมาณการเงินทางการศึกษา
Budgeting and Fiscal Management in Education
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการด้านความรู้ทางการศึกษา
Curriculum Development and Knowledge Management in
Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
Administration
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
Law of Educational Development
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
Analysis of Policy Development
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource Management
3) วิทยานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า

176892 วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
176881
176893

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176882
176893

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176883 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176893

วิทยานิพนธ์
Dissertation

11 หน่วยกิต
รวม
ชั้นปีที่ 3

11 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาต้น
176893

วิทยานิพนธ์
Dissertation

11 หน่วยกิต
รวม

11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176893

วิทยานิพนธ์
Dissertation

11 หน่วยกิต
รวม

11 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
1) สำหรับผู้ขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
176801
176811

176812

176881

วิทยาการวิธีวจิ ัยชั้นสูง
Advance Research Methodology
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการบริหาร
การศึกษา
Paradigms in Organizational Theories and Educational
Administration
การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร
การศึกษา
Development in Quality System and Education
Management Standard
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176813

176814
176815

176XXX
176882

การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา การส่งเสริมและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Administration and Educational Institution
Supporting and Educational Quality Assurance
การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการการเรียนรู้
Leader for Academic Leadership Curriculum and Learning
Management Development
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II
รวม

3(3-0-6)

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

3(X-X-X)
1(0-2-1)
13 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
Educational Supervision Educational Innovation and
Information Technology
176XXX วิชาเอกเลือก
Major Elective
176883 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
176892 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

176817
176892

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(3-0-6)

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

3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
10 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต
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2) สำหรับผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
176801
176811

176812

176881

วิทยาการวิธีวจิ ัยชั้นสูง
Advance Research Methodology
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการบริหาร
การศึกษา
Paradigms in Organizational Theories and Educational
Administration
การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร
การศึกษา
Development in Quality System and Education
Management Standard
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176891
176XXX
176882

ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

9 หน่วยกิต
3(X-X-X)
1(0-2-1)
รวม

13 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176891
176XXX
176883
176892

ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3 หน่วยกิต
3(X-X-X)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176891
176892

ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
รวม

13 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตใิ นการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการ
และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติพนื้ ฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน การนาผลวิจัย
ไปใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัย
ทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบสร้าง
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้างเครื่องมือวิจัย การดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน
Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research
process, statistics for research, quantitative and qualitative research, definition and research
methodology, research types, research implementation, research production, research institute
technique, classroom research, process and education research design, tool design, applying
fundamental statistics and inferential statistics for quantitative data, data analysis, writing research
and assessment report, using research results for instruction management, application and
contraction of research for learning development , ability in applying research results in teaching
learning management, researching for teaching learning and student development and education
quality development, research methodology for curriculum and instruction, research planning and
research proposal writing, research tools constructing by designing and constructing, curriculum
and instruction innovation research conducting , data collecting , data analysis and interpretation,
conclusion, discussion and suggestion for further curriculum and instruction development,
interdisciplinary research in curriculum and instruction
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176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การและการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Paradigms in Organizational Theories and Educational Administration
กระบวนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฏี อ งค์ ก าร และทฤษฏี ก ารบริ ห าร แนวคิ ด การจั ด องค์ ก าร
แห่ งการเรียนรู้ การจั ดองค์ ก ารแบบเครือ ข่ายการบริห ารตามสถานการณ์ การบริห ารความเสี่ ย ง
การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีในการบริหารการศึกษา ในประเทศไทย
และนานาประเทศ
Paradigm in organizational theories and educational administration, concept of organization
knowledge, a network managing the situation, risk managing, quality management in organization
and application using concept and theories in educational administration, both domestically and
internationally
176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Development in Quality System and Education Management Standard
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป
และองค์ ก ารทางการศึ กษา ระบบในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ปั ญ หาและแนวโน้ม ในการพั ฒ นาระบบ
คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Principles, concepts and theories analysis concern with quality systems and organizational
standard, also educational organizations, quality control system, problems and trends in quality
system development and educational administration standard, research process in quality system
development and educational administration standard
176813 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา การส่งเสริมและ
3(3-0-6)
ประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Administration and Educational Institution Supporting Educational
and Quality Assurance
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การบริหาร
องค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและ
ความเป็นเลิศ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่ งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

24
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก การกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒ นาการศึกษาและสถานศึกษา การบริหารการศึกษา
และสถานศึกษา
Theories, principles, process and educational administrative duties, educational administration,
organizational administration, Office and personnel administrative organ, personnel administration,
academic administration for quality and excellence , administration, finance, articles and building,
learning center administration and environment for learning management support, planning for
educational administration effectively and efficiency, innovation and information technology for
administration and learning, laws and regulations concerning education and administrator, learner
potential development, learning place and environment administration for supporting learning
management, principles and process in educational quality assurance ,internal and external educational
quality assurance system, school self assessment report for external quality assurance certify,
educational quality assurance controlling and following, using the results of educational quality
assurance for education and institution development, educational administration and institution
176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา ความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้ ริหารมือ
อาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้และทักษะในการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและศึกษานิเทศก หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหาร
การศึ กษา ผู้ บริหารสถานศึกษา และศึก ษานิเทศก์ที่คุ รุสภากาหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
จิตสานึกสาธารณะและการเสียสละให้สังคม การพัฒนาวิชาชีพกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
Administrator spirit and ideology, knowledge management in educational administration
and school administration, self actualization for professional administrator, Research for professional
development, professional administrator development guidelines, tasks, characteristics and educational
supervisor criteria, knowledge management and skill in educational supervision seeking knowledge
in change context, laws and regulations concerning education and educational supervisor, good
governance and honesty, professional merit and ethics of educational administrator school administrator
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and educational supervisor, codes of ethics of teaching profession for educational administrator
school administrator and educational supervisor as the regulation of Kurusapa, philosophy of
sufficiency economy, public mind and sacrifice for social, professional development with merit
ethics and codes of ethics
176815 ความเป็นผู้นาทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics
ผู้นา ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การกากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนา
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, leader for change, word changing
and social changing, collecting resources for education, networking system administration, educational
supervision for teacher development in learning management for fulfill learner potential, conflict
management, risk management, interaction and coworker development, controlling, following up,
supporting and school assessment, Relationship between school and community and locality,
educational philosophy, principles, concepts in curriculum development and school curriculum,
curriculum assessment, learning management for the learner for the learner to analyze and create
the work for potential development, teaching and learning management and tutoring, learning
assessment and evaluation, activities for remedial intervention administration and student activities for
learner potential development in managing and thinking, administration for learner life skill
development, discipline, merit ethic and group unity, administration for learner taking care and
helping

26
176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)
Educational Supervision Educational Innovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและการ
สื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒ นธรรมในการพัฒ นางานวิชาการ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอานาจ และการพัฒนาศักยภาพครู นโยบายการศึกษา
และการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดทาแผนปฏิบัติ การนิเทศ โครงการ และการนาสู่
การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, concepts, supervision technique, supervision implementation, supervision
psychology and communication, tactics of knowledge transferring, theory academic production,
culture in academic development for learning person, empowerment, reinforcement and teacher
potential development, educational policy and educational system connecting with other social system,
planning for educational quality development, supervision planning development follow the macro
context and geosocial, arranging supervision implementation plan, project and implementation,
assessment and supervision adjusting plan, principles, concepts, media designing, innovation,
information technology for learning, information technology for communication, media applying and
assessment, innovation, information technology for learning, problem analyzing for using innovation
and educational information technology, innovation adaptation
176817 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration
การฝึกปฏิบัตกิ ารบริหารสถานศึกษาและปฏิบัตกิ ารบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัตไิ ม่น้อยกว่า
90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ
50
School administration and educational administration practicum at least 90 hours, consisting
of school administration practicum 50 percent and educational administration practicum 50 percent
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176821 การบริหารงบประมาณการเงินทางการศึกษา
3(3-0-6)
Budgeting and Fiscal Management in Education
ทฤษฏี และแนวคิ ด เกี่ย วกับ นโยบายด้ านการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัด สรร
งบประมาณทางการศึ ก ษา การวิ เคราะห์ ค วามคุ้ ม ทุ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษา การบริ ห าร
งบประมาณการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาไทย
Theories and concepts of finance and budget policy of the country, budget educational
cost analysis in educational investment, the budget to analyze the effectiveness and efficiency in
the allocation of Thai education
176822 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Curriculum Development and Knowledge Management in Education
การออกแบบหลั ก สู ต ร การวางแผนหลั ก สู ต ร การใช้ ห ลั ก สู ต ร การประเมิ น หลั ก สู ต ร
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการความรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
Design of curriculum, curriculum planning, curriculum of course, improvement and change
curriculum, Knowledge management and education systems in both formal - informal education
and non-formal education
176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education Administration
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารการศึกษา
Innovative and information technology for management education in accordance with the
principles of the theory and research applied in educational administration
176824 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Law of Educational Development
การวิ เ คราะห์ ร ะบบ วิ ธี ก ารและกระบวนการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ความสาคัญ ของการปฏิรูป การศึกษา หลักการในพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา

28
Analysis system, procedures and legal process involved in the study, importance of
educational reform, concepts national education act, laws and regulations, educational application
of the law in education, research process to improve education
176825 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
3(2-2-5)
Analysis of Policy Development
การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเสนอ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับ
สากลและระดับชาติ
Analysis of educational policies and strategies, both national and local levels, the
strategies for the development of educational policy and educational development plans in line with
international and national
176826 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และกลยุทธ์
เฉพาะตามภารกิจขององค์กร การเลือกใช้กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร
และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource Management both proactive and reactive strategies in general,
the mission of the organization and specific strategies, the choice of strategy and inserting ethical
management and human resource development
176881 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญ หาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนา
ประเด็นหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการ
วิพากษ์
Critical analysis problems and trends in educational research, seminar in topic management
of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing
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176882 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษา การนาเสนอประเด็นวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา การสัมมนาประเด็นการทาวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การวิพากษ์โครงร่าง
วิทยานิพนธ์
Critical analysis problems and trends in educational administration, presenting educational
administration research issues, seminar educational administration thesis topics, critical thesis proposal
176883 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ
Study educational data and document of other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand Including study aboard
176891 ภาคนิพนธ์
15 หน่วยกิต
Term Paper
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารการศึกษา
Constructing body of knowledge by systematic research methodology, problem solving
research in educational administration
176892 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
Constructing body of knowledge by systematic research methodology, high quality research,
innovating in educational administration and administrative professional progress
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176893 วิทยานิพนธ์
69 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality
creating new body of knowledge in educational administration and administrative professional
progress
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ คือรหัส 3 ตัวแรก 1
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
176 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ คือรหัส 3 ตัวหลัง 2
เลขหลักร้อย: แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
8
หมายถึง ระดับปริญญาเอก
เลขหลักสิบ: แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
8
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา / ภูมิภาคศึกษา
9
หมายถึง สัมมนา / วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย: แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
37002000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
การมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2524
2518
2515

1

นายโกศล มีคุณ

2

นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

31005027xxxxx

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

บริหารการศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534
2521
2515

3

นายนรา สมประสงค์

37101008xxxxx

รองศาสตราจารย์

D.Ed.
กศ.ม.
กศ.บ.

Educational Administration
การแนะแนว
ประถมศึกษา

University of Northern Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530
2520
2512

4

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี

31002014xxxxx

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
อ.ม.
กศ.บ.

พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
มัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2532
2521
2517

*5

นายสมบัติ นพรัก

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Educational Administration

2537

M.Ed.

Educational Administration

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

Maharaja Sayajirao University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

2519
2512
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6

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020026xxxxx

7

นางวิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล

31002007xxxxx

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์
M.A.

*8

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9

นางธารินทร์ รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

*10

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

11

นายสุนทร คล้ายอ่า

31020007xxxxx

อาจารย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

สาขาวิชา
Higher Education Administration
Early Childhood Education
มัธยมศึกษา
Southern Illinois University
English for Non-Native
Speakers
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational Administration
Educational Administration
การศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
Educational Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of North Texas
North Texas State University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Southern Illinois University
Central Missouri State University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Illinois State University
Northeastern Illinois University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2534
2530
2516
2536
2526
2518
2552
2545
2536
2519
2516
2518
2555
2543
2539
2540
2536
2530
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3.2.2 อาจารย์ประจา

1

นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

2*

นายสมบัติ นพรัก

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

3

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

35207002xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวขวัญ สงวนเสริมศรี

33100903xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

36697000xxxxx

อาจารย์

6*

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

7

นางสาวปราณี อยู่ศิริ

35009006xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
B.Ed.
สค.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational Administration
Educational Administration
อังกฤษ-ไทย
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การพัฒนาสังคม
พัฒนาการมนุษย์
ประวัติศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา
พลศึกษา
การสื่อสารมวลชน
พลศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515
M.S.University of Braoda, India
2537
M.S.University of Braoda, India
2519
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2512
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
มหาวิทยาลัยมหิดล
2530
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2518
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2541
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2543
มหาวิทยาลัยพายัพ
2539
มหาวิทยาลัยบูรพา
2548
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2542
2541
2540
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35019005xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

52102000xxxxx

อาจารย์

8

นางสาวโสภา อานวยรัตน์

9

นายฐิตชิ ัย รักบารุง

10

นายบรรจง ไชยรินคา

11

นายประยงค์ จันทร์แดง

31090002xxxxx

อาจารย์

12*

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

อาจารย์

13

นายสุนทร คล้ายอ่า

31020007xxxxx

อาจารย์

31029000xxxxx

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
B.A.
B.Ed.
ศษ.ด.
M.A.
ค.บ.
Ph.D.
อ.ม.
ศศ.บ.
ป.ธ.9
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคล
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การสอนอังกฤษ
การสอนอังกฤษ
Philosophy
ศาสนาเปรียบเทียบ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาบาลี
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Tasmania, Australia
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of Pune
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Punjab University India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2556
2543
2540
2555
2550
2550
2547
2546
2540
2518
2548
2541
2543
2538
2552
2545
2536
2540
2536
2530
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4

นายธีระ รุญเจริญ
นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
นายยุวัฒน์ วุฒเิ มธี
นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
Ph.D.
ศาสตราจารย์
Ph.D.
ศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.

5
6
7
8
9
10
11
12

นางวารีรัตน์ แก้วอุไร
นายฉลอง ชาตรูประชีวิน
นายชูชีพ พุทธประเสริฐ
นายต่าย เซี่ยงฉี
นายประจักษ์ สายแสง
นายประชุม รอดประเสริฐ
นายวิทยา จันทร์ศิลา
นายสาราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ค.ด.
Ph.D.
กศ.ด.
กศ.ด.
Ph.D.
Ed.D.
Ph.D.
ค.ด.

13
14
15
16
17
18
19

นางสาวจิติมา วรรณศรี
นางธารินทร์ รสานนท์
นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
นายทศพล อารีย์มิตร
นายปรีดี โชติช่วง
นายไพโรจน์ ด้วงนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ด.
Ph.D.
ปร.ด.
Ph.D.
Ed.D.
Ph.D.
Ph.D.

20
21

นายสุชาติ ลี้ตระกูล
นายอนุชา กอนพ่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ด.

สาขาวิชา
Education Administration
Education Administration
Education Extension
แผนกวิจัยการศึกษา
สาขาสถิติการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
Education Administration
บริหารการศึกษา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Philosophy
Education Administration
Education Administration
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
บริหารการศึกษา
Education Administration
ประชากรและการพัฒนา
Social Psychology
Education Administration
Development Education
Industrial Education and
Innovation Technology
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
บริหารการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางการ
บริหารการศึกษาและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือวงการวิชาการบริหารการศึกษายอมรับ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น
มาตรฐานในการพัฒ นานวัตกรรม/องค์ค วามรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนิ นการวิ จัยได้อย่ างเหมาะสม
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการละวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แบบ 1.1 เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.3.2 แบบ 2.1 เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 1.1 จัดทาวิทยานิพนธ์ 69 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 2.1 จัดทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 33 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การกาหนดอาจารย์ ที่ ป รึกษาและชั่วโมงให้ ค าปรึก ษา จั ด ทาบัน ทึ ก การให้ ค าปรึก ษา
ในการดาเนินการวิจัย
5.6 ประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบคาอธิบาย
รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก าหนดผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 บู ร ณาการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช า
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

2.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2.2 จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ฐาน
ให้ ค วามส าคั ญ และปลู ก ฝั งให้ นิ สิ ต มี จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2.3 มี การตรวจสอบและส่งเสริมให้นิ สิต มีคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร

3. ด้านภาวะผู้นา

3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้
นิสิ ต ต้อ งท างานเป็ นกลุ่ มทั้ งในบทบาทของผู้น าและ
สมาชิกกลุม่
3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสิตร่วมกิจกรรมและ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก
3.3 ก าห นดบ รรทั ดฐานในการ เรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม
ปลู ก ฝั ง การมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อส่วนรวม
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญ หาทางคุ ณ ธรรม จริยธรรมที่ ซับ ซ้อ นในบริบ ททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยคานึงถึงความรูส้ กึ ของผู้อื่น
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงามทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) สามารถแสดงออกหรือสื่อสารสรุปปัญหา โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ
ผลกระทบ
(4) สามารถริเริ่มให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและ
แก้ไข
(5) สามารถสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) สามารถแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าในการส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
(2) เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม
(3) เรียนรู้จากต้นแบบ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถพัฒนาวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพรวมทั้งข้อมูลเฉพาะ
(2) มีหลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐานทางทฤษฎี
(3) มีความรูท้ ี่เป็นปัจจุบันในวิชาชีพ รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึน้
(4) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพได้อย่างชาญ
ฉลาด สาหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ
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(5) มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
(6) มีการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพที่ศึกษาค้นคว้า
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนือ้ หาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัตกิ าร
การสัมมนา การศึกษาสถานการณ์จริง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
(2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ
(2) การตรวจผลงาน
(3) การนาเสนอผลงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ ค วามเข้ า ใจอั น ถ่ อ งแท้ ในทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การแสวงหาความรู้ ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกี ารใหม่ ๆ
(2) สามารถสั งเคราะห์ ผลงานการวิจัย และทฤษฎี เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ค วามเข้า ใจใหม่ ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกวิชาชีพที่ศึกษาในขั้นสูง
(3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีหลักการบริหารการศึกษา
(2) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการวิจัยการศึกษา
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การนาเสนอแนวคิดหรือผลงาน
(2) การตรวจผลงาน
(3) การสังเกตกระบวนการทางาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุม่ อย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การทางานกลุม่
(2) การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ความสามารถทางานเป็นทีม
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกใน
วิชาชีพเฉพาะ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้
(2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(3) การทางานเป็นกลุ่ม และการนาเสนอแนวคิดและผลงาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย
(2) สังเกตจากการทางานกลุม่
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประมวลข้อมูล
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2.6. สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) กาหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อ
การเข้าใจ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัตกิ าร
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสติ
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะพื้นฐานด้านการบริหารองค์การ
(2) สามารถให้คาแนะนาด้านการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาได้อย่างเร่งด่วน
(4) มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) จะดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์สถานการณ์จาลองและจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์การ ตลอดจนการตี
ปัญหาจากการสาธิตแสดงบทบาทสมมุติที่จัดขึน้
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2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จะทาการประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพด้วยองค์รวม (Holistic) ภายใต้การ
บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่
1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ
และการทดสอบภาคปฏิบัตใิ นองค์การ
2. การประเมินศัก ยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมุติในการ
ปฏิบัตกิ ารในองค์การ
3. การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัตงิ านในสถานการณ์จริง
4. การประเมินผลด้วยการจัดทารายงานศึกษาเฉพาะกรณีรายงานการประชุม
ปัญหาองค์การ รายงานการจัดทาโครงงาน และรายงานผลการศึกษาดูงาน
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทางวิช าชี พ มี ค วามจ าเป็ น และความส าคั ญ ยิ่ งของการเป็ น
ผู้บริหารการศึกษา การฝึกทักษะด้านความรู้ ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ จึงเป็น
การแสดงความพร้อมทั้งด้านปัญญาและอารมณ์ของการเป็นผู้บริหารองค์การ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
5. ทักษะการ
7.ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ระหว่าง
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
บุคคลและ สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ความ
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

(1)

(2) (3)

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







 

  



 







 






วิทยานิพนธ์
176893 วิทยานิพนธ์









 

  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
176882 สัมมนา 2
176883 ภูมิภาคศึกษา
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
5. ทักษะการ
7.ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ระหว่าง
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
บุคคลและ สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ความ
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

(1)

(2) (3)

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง



 





หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รายวิชาเอกบังคับ
176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
ทฤษฎี อ งค์ ก ารและ
การบริหารการศึกษา
176812 การพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานของการ
บริหารการศึกษา





(1)

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

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

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

176881 สัมมนา 1
176882 สัมมนา 2
176883 ภูมิภาคศึกษา
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
5. ทักษะการ
7.ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ระหว่าง
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
บุคคลและ สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ความ
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
กลุ่มวิชาเอกวิชาบังคับเลือก
176813 การบริห ารการศึ ก ษา
และสถานศึ ก ษา การ
ส่ ง เสริ ม และประกั น
คุณภาพการศึกษา
176814 ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณ
176815 ค วา ม เป็ น ผู้ น าท า ง
วิ ช าการ การพั ฒ นา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
จัดการการเรียนรู้
176816 การนิ เ ทศการศึ ก ษา
นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ท า ง
การศึกษา
176817 ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ
บริหารการศึกษา

 







 

  

 

   







  

   

 



 



 



    

 





 





  



  

 



  









 




(1)

(2) (3)















  

(1)








(1)





8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(2)

(1) (2) (3) (4)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
176821 การบริหารงบประมาณ
การเงินทางการศึกษา
176822 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และการจั ด การด้ า น
ความรู้ทางการศึกษา
176823 นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนั ก
บริหารการศึกษา
176824 กฎหมายเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา
176825 การวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนานโยบาย
176826 กลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
176891 ภาคนิพนธ์

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
5. ทักษะการ
7.ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ระหว่าง
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
บุคคลและ สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ความ
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

(1)

(2) (3)















  



 





 









     







     

  


















  

   



 

 



 

     





 

     





 





















(1)

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

  







  











  







 





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















วิทยานิพนธ์
176892 วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ
การตีพิมพ์เผยแพร่กอ่ นจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 หลักสูตร แบบ 1
3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.1.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
3.1.7 เป็นไปตามข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับบั ณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 หลักสูตร แบบ 2
3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนด
3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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3.2.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
3.2.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.2.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
3.2.7 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
ส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือ ส่ว นหนึ่งขงผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิ มพ์ ในวารสาร หรือ สิ่งพิ ม พ์ ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
3.2.8 เป็นไปตามข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับบั ณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม วิ ชาการทั้ งในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ง เสริม อาจารย์ ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู นความรู้ สร้ างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม
การสอนและการวิจัย อย่ างต่อ เนื่อ ง การสนั บสนุน ด้านการศึ กษาต่ อ ฝึ กอบรม
ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ งใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพั ฒ นาการเรียนการ
สอนและมีความชานาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 หลักสูตร
1.1.1 การจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
1.1.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
1.2.2 ดาเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
แก่ผู้เรียน
1.2.3 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต พร้อมทั้งนาผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงในการเรียนการสอน
1.3 อาจารย์ผู้สอน
1.3.1 กาหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร
1.3.2 จัดทาระบบและดาเนินงานในการพัฒนาอาจารย์
1.3.3 ทาการประเมินผลการทางานตามภาระงานอย่างต่อเนื่อง
1.3.4 นาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ
1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1.4.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1.4.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.4.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1.5 การพัฒนาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.5.1 กาหนดภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.5.2 กาหนดวิธกี ารประเมินไว้อย่างเป็นระบบ
1.5.3 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
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1.6 การวัดและประเมินผล
1.6.1 การวัดผลและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.6.2 มีกลไกหรือกระบวนการการวัดและประเมินผลเป็นระบบมีการประเมินและน า
ผลการประเมินมาพัฒนา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะศิลปศาสตร์อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งห้องเรียน
และสื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ พร้ อ มทั้ ง ทรั พ ยากรการศึ ก ษา/
สารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ หนังสือ จานวน 100 เล่ม
ตารา จานวน 50 เล่ม วารสาร จานวน 10 ฉบับ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะมีห้องสมุดย่อย (Self-Access) ให้บริการหนังสือ ตาราเฉพาะทาง และสื่อการสอน
ต่าง ๆ โดยสาขาวิชาจะประสานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซือ้ หนังสือ ตารา หรือสื่อ
การสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีการดาเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งด้านสื่ อการเรียนการสอน
หนังสือ ตาราต่าง ๆ ของห้องสมุ ดย่อย และมีก ารประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด เป็ น ต้ น และด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ซ่ึงอานวยความสะดวกในการใช้ส่อื การสอนของคณาจารย์ เช่นการรวบรวมสถิติการใช้
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของอาจารย์และนิสิต
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาและคุณ สมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมิ นผลและให้ค วามเห็ นชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิชา เก็บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
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หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เศษ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ นิ สิ ต
นอกเหนือไปจากความรูต้ ามทฤษฎีเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ คลากรให้ ค รอบ คลุ ม ภาระห น้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอ บ
โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน
ที่รับ ผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุค ลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้ เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อ ง
โดยการอบรม ดูงานทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะมี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิช าการให้ แก่ นิ สิ ต ทุ ก คน โดยนิ สิ ต สามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมง
ให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ
ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดกิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิสิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ยวกั บ การประเมิ นในรายวิช าใดสามารถที่ จ ะยื่น ค าร้ อ ง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
6.2 ให้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
กาหนดผลการด าเนิ นงานบรรลุต ามเป้ าหมายตัวบ่ งชี้ทั้ งหมดอยู่ในระดั บ ดี ต่ อเนื่ อ ง 2 ปี
การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ประจาหลั ก สูต ร อย่ างน้อ ยร้อยละ 80 มี
ส่ว นร่ว มในการประชุม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรือ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ างน้อยก่ อนการเปิดสอนในแต่ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอ น
ในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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√
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√
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√
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√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพั ฒ นาวิช าการและ/หรือ วิช าชีพ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 6 ด้ าน จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต และผู้ เยี่ย มสอนรวมทั้ งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมิน ผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุท ธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รวางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

56
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุม น าเสนอผลการประเมิ น หลั กสู ต รต่อ คณะผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร นิ สิ ต และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ค
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ง
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

112
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ลาดับ

รายการ

เกณฑ์ สกอ.
แบบ 1.1

1

งานรายวิชา (Coursework) ไม่นอ้ ยกว่า

เกณฑ์ คุรุสภา

แบบ 2.1

แบบ 1.1

12

แบบ 2.1

โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
แบบ 1.1

33

แบบ 2.1

แบบ 2.1

20

33

1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน

3

3

1.2 วิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า

17

30

1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่นอ้ ยกว่า

14

9

1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า

3

21

1.2.3 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

2

แบบ 1.1

(3)

-

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

48

36

69

36

60

40

69

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

60

60

60

60

69(3)

69
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

วิทยานิพนธ์ จานวนไม่ร้อยกว่า
60 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ จานวนไม่ร้อยกว่า
69 หน่วยกิต
176899 วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต 176893 วิทยานิพนธ์
69 หน่วยกิต
Dissertation
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
วิจัยอย่างเป็นระบบ บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
อย่า งเป็ น ระบบ งานวิจัยก่อให้เกิด องค์ความรู้
ได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า
ใหม่ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
ทางวิชาการ
Constructing body of knowledge by
Constructing new knowledge by systematic
systematic research methodology, research
research methodology, creating the new
quality creating new body of knowledge in
body of knowledge by academic freedom,
educational administration and administrative
innovating new PDCA for academic advance
professional progress
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิจ
3 หน่วยกิต
176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม
1(0-2-1)
ทางการวิจัยการศึกษา
Seminar Problems and Trends
in Educational Research
วิเคราะห์เชิ งวิพ ากษ์ ปั ญ หาและแนวโน้ ม
การวิ จั ย ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา การจั ด
สั ม มนาประเด็ น หั ว ข้ อ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา การน าเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Critical analysis problems and trends in
educational research, seminar in topic
management of educational administration
thesis, presenting thesis proposal for
criticizing
176882

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย 1(0-2-1)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in Educational
Administration
Critical analysis problems and trends
in educational administration, presenting
educational administration research issues,
seminar educational administration thesis
topics, critical thesis proposal

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชา

วิเคราะห์เชิงวิพากษ
เปิดรายวิชา

114
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
176883

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึ ก ษาข้ อมู ล และเอกสารทางการศึ ก ษา
เศ รษ ฐกิ จ ก ารเมื อ ง สั งค ม ภ าษ าแล ะ
วัฒ นธรรมของประเทศต่าง ๆ เปรียบเที ยบกั บ
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ
Study educational data and document
of other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand
Including study tour aboard

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา

115
กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
3 หน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
176802 วิทยาการวิธวี ิจัยขั้นสูง
3(2-2-5) 176801 วิทยาการวิธวี ิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
Advanced Research Methodology
การวิ จัยเชิ งปริ มาณและวิจัยเชิงคุ ณภาพ
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ในการวิ จั ย
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
รู ป แบ บ ก ารวิ จั ย ก ารออก แบ บ ก ารวิ จั ย
เพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ยการออกแบบ
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง
การวิ จั ย และเทคนิ ค การการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ ความหมายและ
ขั้น สู งในงานวิ จั ย จุ ด แข็ งและจุด อ่ อนของการ
ระเบี ยบวิ ธี ข องการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย
วิจัยแต่ละประเภท และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการ
ทางการบริหารการศึกษา
วิจั ยสถาบั น การวิจั ยในชั้นเรี ยน กระบวนการและ
Quantitative research and qualitative
การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้าง
research by principles and scientific methods
เครื่องมือ การใช้ส ถิ ติ พื้ น ฐานและสถิ ติ อ้างอิ ง
to seek the facts, The design of research
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์
and advanced techniques for data analysis in
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน
research, strengths and points on the types of
การน าผลวิ จั ยไปใช้แ ละการผลิ ต งานวิ จั ยเพื่ อ
research and interdisciplinary research and
พั ฒ นาการเรี ยนรู้ การน าผลการวิ จั ยไปใช้ ใน
education administration
การจั ด การเรี ย นการสอน การท าวิ จั ยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัยทางด้าน
หลั ก สู ต รและการสอน การวางแผนและเขี ยน
โครงการวิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อวิ จั ย การ
ออกแบบสร้างนวัต กรรมหลัก สูตรและการสอน
การสร้ า งเครื่อ งมื อวิ จั ย การด าเนิ น การวิ จั ย
การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และแปล
ความหมายข้ อมู ล การสรุ ป อภิ ป รายผล และ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
หลั กสู ตรและการสอน การเขี ยนรายงาน
ผลการวิ จั ย การน าผลการวิ จั ยไปใช้ เพื่ อพั ฒนา
หลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการ
ทางด้านหลักสูตรและการสอน
Principles, concepts , practice in researching,
research models, research designs, research
process, statistics for research, quantitative
and qualitative research, definition and research
methodology, research types, research
implementation, research production, research
institute technique, classroom research,
process and education research design, tool
design, applying fundamental statistics and
inferential statistics for quantitative data, data

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

116
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

analysis, writing research and assessment
report, using research results for instruction
management, application and contraction of
research for learning development , ability in
applying research results in teaching learning
management, researching for teaching
learning and student development and
education quality development, research
methodology for curriculum and instruction,
research planning and research proposal
writing, research tools constructing by
designing and constructing, curriculum and
instruction innovation research conducting,
data collecting, data analysis and interpretation,
conclusion, discussion and suggestion for
further curriculum and instruction development,
interdisciplinary research in curriculum and
instruction
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
7 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
รายวิชาเอกบังคับ
รายวิชาเอกบังคับ
176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
3(3-0-6) 176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ทฤษฏีองค์การและการบริหารการศึกษา
ทฤษฏีองค์การและการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories
Paradigms in Organizational Theories
and Educational Administration
and Educational Administration
176812

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
นโยบาย
Analysis of Policy Development

คงเดิม

ปิดรายวิชา

176812

ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
3(3-0-6)
ของการบริหารการศึกษา
Quality System and Educational
Management Standard
การวิ เคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เปิดรายวิชา
ใหม่
เกี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
องค์ ก ารทั่ ว ไป และองค์ ก ารทางการศึ ก ษา
ระบบในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ปั ญ หาและ
แนวโน้ ม ในการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของการบริ ห ารการศึ ก ษา การใช้

117
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

กระบวนการวิจั ยในการพั ฒ นาระบบคุ ณภาพ
และมาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Principles, concepts and theories analysis
concern with quality systems and organizational
standard, also educational organizations, quality
control system, problems and trends in quality
system development and educational administration
standard, research process in quality system
development and educational administration
standard
176813

ปัญหาและแนวโน้มทางการ
3(3-0-6)
บริหารการศึกษาไทย
Current Problems and Trends in Thai
Educational Administration
ปั ญ ห าแล ะแน ว โน้ ม เกี่ ย ว กั บ ระบ บ
การศึ ก ษาไทย อภิ ป รายความสอดคล้ อ งกั บ
ทฤษฏีการศึกษาสมัยใหม่ ภายใต้การจัดการทั้ง
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและระดั บ เทศบาล
นามาซึ่งความเสี่ยงทางการบริหาร
Problem and Trend in Educational system,
discussing theory of modern education under
the government agencies to manage both the
education area and municipal levels, Deal
with the crisis of risk management

ปิดรายวิชา

176813

การบริหารการศึกษาและ
3(3-0-6)
สถานศึกษา การส่งเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา
Educational Administration and Educational
Institution Supporting Educational and
Quality Assurance
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ใน เปิดรายวิชา
การบริ หาร การบริ หารจั ดการการศึ กษา การ
ใหม่
บริหารองค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล
การบริหารงานบุ คคล การบริหารงานวิชาการ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พัส ดุ และอาคารสถานที่ การ
บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร ว า ง แ ผ น เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
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การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารและการเรี ย นรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกั บการศึกษาและผู้ บริหารการศึกษา
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรียน การบริห ารแหล่ ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกัน
คุณภาพการศึก ษา ระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก การท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่ อรองรั บ การประเมิ น ภายนอก การก ากั บ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผล
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา การ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Theories, principles, process and educational
administrative duties, educational administration,
organizational administration, Office and
personnel administrative organ, personnel
administration, academic administration for
quality and excellence , administration, finance,
articles and building, learning center
administration and environment for learning
management support, Planning for educational
administration effectively and efficiency,
innovation and information technology for
administration and learning, laws and
regulations concerning education and
administrator, learner potential development,
learning place and environment administration
for supporting learning management, principles
and process in educational quality assurance ,
internal and external educational quality
assurance system, school self-assessment
report for external quality assurance certify,
educational quality assurance controlling and
following, using the results of educational
quality assurance for education and institution
development, educational administration and
institution

สาระที่
ปรับปรุง
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กลยุทธ์ในการบริหาร
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource Management
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งใน
เชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และกลยุทธ์
เฉพาะตามภารกิ จ ขององค์ ก ร การเลื อ กใช้
กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

Strategic Human Resource Management
both proactive and reactive strategies in
general, the mission of the organization and
specific strategies, the choice of strategy and
inserting ethical management and human
resource development

176814

การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม
3(3-0-6)
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Professional Development Merit Ethics
and Codes of Ethics
จิตวิญ ญาณและอุดมการณ์ข องผู้บริหาร
ก ารจั ด ก ารค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก ารบ ริ ห าร
การศึกษาและสถานศึกษา ความเป็นผู้บริห าร
มื อ อาชี พ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ แนว
ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน
คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
การจั ด การความรู้ แ ละทั ก ษะในการแสวงหา
เปิดรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของ
ใหม่
การเปลี่ ย นแปลง กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ยวข้องกั บการศึกษาและศึกษานิเทศก หลั ก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรมของวิ ชาชีพ ผู้ บ ริห ารการศึ ก ษา
ผู้ บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า แล ะศึ ก ษ านิ เ ท ศ ก์
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภา
ก าห น ด ป รั ช ญ าขอ งเศ รษ ฐกิ จพ อเพี ยง
จิต ส านึ ก สาธารณะและการเสี ยสละให้ สั งคม
การพั ฒ นาวิ ชาชีพ กั บ คุ ณ ธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
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สาระที่
ปรับปรุง

Administrator spirit and ideology, knowledge
management in educational administration
and school administration, self-actualization
for professional administrator, Research for
professional development, professional administrator
development guidelines, tasks, characteristics
and educational supervisor criteria, knowledge
management and skill in educational supervision
seeking knowledge in change context, laws
and regulations concerning education and
educational supervisor, good governance and
honesty, professional merit and ethics of
educational administrator school administrator
and educational supervisor, codes of ethics of
teaching profession for educational administrator
school administrator and educational supervisor
as the regulation of Kurusapa, philosophy of
sufficiency economy, public mind and sacrifice
for social, professional development with
merit ethics and codes of ethics

176815

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
การเรียนรู้
Professional Development Merit Ethics
and Codes of Ethics
ผู้ น า ภาวะผู้ น า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ
พฤติ ก รรมผู้ น า ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและสั งคม การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ เปิดรายวิชา
เครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้
ใหม่
จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติ บโตเต็มตาม
ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ ยง ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ น
ร่ ว มงาน การก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม และ
ประเมิ น สถานศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ปรั ช ญ า
การศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จัก
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สาระที่
ปรับปรุง

คิ ด วิ เ คราะห์ สร้ า งสรรค์ ง าน เพื่ อ พั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและ
การสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น ให้ รู้ จั ก
จัด การและคิ ด เป็ น การบริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด
การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม
จริ ยธรรมและความสามั ค คี ในหมู่ ค ณะ การ
บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Leader, leadership, academic leadership,
leader behavior, leader for change, word
changing and social changing, collecting
resources for education, networking system
administration, educational supervision for
teacher development in learning management
for fulfill learner potential, conflict management,
risk management, interaction and coworker
development, controlling, following up, supporting
and school assessment, Relationship between
school and community and locality,
educational philosophy, principles, concepts in
curriculum development and school curriculum,
curriculum assessment, learning management
for the learner know to analyze create for
potential development, teaching and learning
management and tutoring, learning assessment
and evaluation, activities for remedial intervention
administration and student activities for
learner potential development in managing
and thinking, administration for learner life
skill development, discipline, merit ethic and
group unity, administration for learner taking
care and helping

176816

การนิเทศการศึกษา นวัตกรรม 3(3-0-6)
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เปิดรายวิชา
Educational Supervision Educational
ใหม่
Innovation and Information Technology
หลั กการ แนวคิด เทคนิ คการนิ เทศ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ
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การสื่อสาร กลวิ ธีการถ่ ายทอดความรู้ ทฤษฎี
ผลงานทางวิ ช าการ วั ฒ นธรรมในการพั ฒ นา
งาน วิ ช าก าร บุ คคล แห่ งก ารเรี ย น รู้ ก าร
เสริมแรง การสร้างพลังอานาจ และการพัฒนา
ศั ก ยภาพ ครู น โยบายการศึ ก ษ าและการ
เชื่อมโยงระบบการศึ กษากับระบบอื่นในสังคม
การวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การ
พัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิ
สังคม การจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ
และการนาสู่ การปฏิ บั ติ การประเมิ น และการ
ปรับปรุงแผนการนิเทศ หลัก การ แนวคิด การ
ออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การประยุ ก ต์ ใช้ และการประเมิ น สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา การ
ปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, concepts, supervision technique,
supervision implementation, supervision psychology
and communication, tactics of knowledge
transferring, theory academic production,
culture in academic development for learning
person, empowerment, reinforcement and
teacher potential development, educational
policy and educational system connecting
with other social system, planning for
educational quality development, supervision
planning development follow the macro
context and geosocial, arranging supervision
implementation plan, project and implementation,
assessment and supervision adjusting plan,
principles, concepts, media designing, innovation,
information technology for learning, information
technology for communication, media applying
and assessment, innovation, information technology
for learning, problem analyzing for using
innovation and educational information
technology, innovation adaptation

สาระที่
ปรับปรุง
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สาระที่
ปรับปรุง

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
3(90 ชั่วโมง)
การศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ
ปฏิบัติ การบริ หารการศึ กษา มีชั่ว โมงปฏิบัติ ไม่
น้อยกว่ า 90 ชั่ว โมง ประกอบด้ วยการฝึ กการ
เปิดรายวิชา
บริ ห ารสถานศึ ก ษา ร้ อ ยละ 50 และฝึ ก การ
ใหม่
บริหารการศึกษา ร้อยละ 50
School administration and educational
administration practicum at least 90 hours,
consisting of school administration practicum
50 percent and educational administration
practicum 50 percent

สัมมนา 1
1(0-2-1)
176881
Seminar I
การน าเสนอประเด็ นวิจั ยทางการบริหาร
การศึ ก ษาเป็ น รายกรณี กระบวนการวิ จั ย
ทางการศึ ก ษา การน าเสนอผลการวิ จั ยและ
ข้อเสนอแนะทางการบริหารการศึกษา
Presentation research issues with
administration of education management a
case study, research process study results,
presented recommendation of the administration

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
วิเคราะห์เชิ งวิพ ากษ์ ปั ญ หาและแนวโน้ ม
การวิ จั ย ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา การจั ด
สั ม มนาประเด็ น หั ว ข้ อ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา การน าเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Critical analysis problems and trends in
educational research, seminar in topic
management of educational administration
thesis, presenting thesis proposal for criticizing

สัมมนา 2
1(0-2-1)
176882
Seminar II
สัมมนาประเด็นหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์
ทางการบริหารการศึกษา การนาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา และแนวโน้มการพัฒ นา
การบริหารการศึกษาของชาติ
Seminar on the topic of the thesis study,
thesis analyzes the issues that affect the quality
of education and trends in the development
of national education

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
วิ เคราะห์ เชิ งวิ พากษ์ ปั ญ หาและแนวโน้ ม
การบริหารการศึกษา การนาเสนอประเด็นวิจั ย
ทางการบริหารการศึ กษา การสัมมนาประเด็ น
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างการบริ หารการศึ ก ษา
การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์
Critical analysis problems and trends in
educational administration, presenting educational
administration research issues, seminar
educational administration thesis topics, critical
thesis proposa

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึ ก ษาข้ อมู ล และเอกสารทางการศึ ก ษา
เศ รษ ฐกิ จ ก ารเมื อ ง สั งค ม ภ าษ าแล ะ
วัฒ นธรรมของประเทศต่าง ๆ เปรียบเที ยบกั บ
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ
Study educational data and document
of other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand
Including study tour aboard

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
176821 การบริหารงบประมาณการเงิน 3(3-0-6) 176821 การบริหารงบประมาณการเงิน 3(3-0-6)
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
Budgeting and Fiscal Management in
Budgeting and Fiscal Management
Education
in Education
ทฤษฏี แ ละแนวคิด เกี่ ยวกั บ นโยบายด้ า น
ทฤษฏี แ ละแนวคิด เกี่ ยวกั บ นโยบายด้ า น
การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร
การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร
รายจ่ า ยทางการศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ค วาม
งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความ
คุ้ม ทุ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษา ตลอดจน
คุ้มทุ นในการลงทุ นทางการศึก ษา การบริหาร
การศึกษาถึงการวางแผนจัดทา และการบริหาร
งบประมาณการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงรูปแบบงบประมาณ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด สรรงบประมาณของ
สมัยใหม่ต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การศึกษาไทย
และประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของ
Theories and concepts of finance and
ระบบการศึกษาไทย
budget policy of the country, budget educational
Theory and Conception Financial and
cost analysis in educational investment, the
budgetary policy of the country, Expenditure
budget to analyze the effectiveness and
allocated to education Analysis of the cost of
efficiency in the allocation of Thai education
investing in education, Plan is prepared,
Management and budget, Include various
forms of modern budget system, The
effectiveness and efficiency in the allocation
of the budget of the Thai education system
176822

การพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6) 176822
การจัดการด้านความรู้ทางการศึกษา
Curriculum Development and
Knowledge Management in Education
การออกแบบหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร
การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ

การพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา
Curriculum Development and
Knowledge Management in Education
การออกแบบหลั ก สู ต ร การวางแผน
หลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการ

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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176823

176824

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ของชุมชน สถานศึกษาจะเลือกใช้วิธีการจัดการ
ความรู้ภายใต้การกาหนดทิศทาง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้จากการเชื่อมโยง
ภายใต้ ระบบการศึก ษาทั้ งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยเพื่อนาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
Design of curriculum, Course planning,
Program evaluation, Improvements and changes
to programs to correspond with the community,
Use a knowledge management under the
direction share their learning, Knowledge of
the link, Under the system of education in
both formal – no formal and informal, Lead to
Community Empowerment

ความรู้ ทั้ งการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
Design of curriculum, curriculum planning,
curriculum of course, improvement and change
curriculum, Knowledge management and
education systems in both formal - informal
education and non-formal education

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5) 176823
สารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
Innovation and Information Technology
for Education Administration
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพัน ธ์
กับ หลั กการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิ จั ย
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารการศึกษา
Innovative and Information Technology
for management education in accordance
with the principles of the theory and research,
applied in Educational Administration

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
Innovation and Information Technology
for Education Administration
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนัก บริหารการศึก ษาให้ส อดคล้ องสัมพัน ธ์
กั บ หลั ก การ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิ จั ย
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารการศึกษา
Innovative and information technology for
management education in accordance with the
principles of the theory and research, applied
in educational administration

การพัฒนาระบบคุณภาพและ 3(3-0-6)
มาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Development in Quality System and
Educational Management Standard
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป
และองค์กรทางการศึกษา ระบบในการควบคุม
คุ ณ ภาพ ตรวจสอบประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
การศึ ก ษา ปั ญ หาและแนวโน้ มในการพั ฒ นา
ระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานของการบริ ห าร
การศึกษา บทบาทและทิศทางที่จะทาวิจัย เพื่อ

สาระที่
ปรับปรุง

ไม่ปรับปรุง
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานของการ
บริหารการศึกษา รวมไปถึงการใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของ
บริหารการศึกษา
Principles concepts theories, involved
quality system, standard general organizations,
education Mechanism system, quality control
measurement, quality educational evaluation
problems, trends development quality system
standard educational management system,
Utilizing research process developing quality
standard educational management system

176825

กฎหมายเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6) 176824
การศึกษา
Law of Educational Development
การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อจากัด
ของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
วิเคราะห์ความสาคัญของแนวคิดปฏิรูปการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทางการศึกษา
การประยุ กต์ ใช้กฎหมายให้ เหมาะสมกั บสภาพ
ความเป็ นจริ ง ในการปฏิ บั ติ งาน ในการจั ด
การศึกษาการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษา
ไป พั ฒ น าระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ต่ าง ๆ ท าง
การศึกษา เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา
Law related with education limitation of
law affected to educational management,
Analyze the relationship of educational
reform, Concepts the National Education on
Act ministries regulations and educational,
regulations implementing law relevant to
real situation for practices in educational
management, Applying research process for
studying and developing law and regulations
in education for education for educational
development

กฎหมายเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
การศึกษา
Law of Educational Development
การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการ
ท างก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารศึ ก ษ า
ค ว าม ส าคั ญ ข อ งก า รป ฏิ รู ป ก าร ศึ ก ษ า
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ กฎหมาย
และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ทางการศึ ก ษา การ
ประยุกต์ใช้ก ฎหมาย ในการจัด การศึกษา การ
ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อการพั ฒ นาการทาง
การศึกษา
Analysis system, procedures and legal
process involved in the study, importance of
educational reform, concepts national education
act, laws and regulations, educational
application of the law in education, research
process to improve education

ปรับรหัส
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

176825

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
นโยบาย
Analysis of Policy Development
การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ทาง
การศึ กษาทั้ งระดั บชาติและระดั บท้ องถิ่ น โดย
เสนอยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นานโยบาย
การศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒ นา
เปิดรายวิชา
การศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ
ใหม่
Analysis of educational policies and
strategies, both national and local levels, the
strategies for the development of educational
policy and educational development plans in
line with international and national

176826

กลยุทธ์การบริหาร
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource Management
กลยุ ท ธ์ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และ
ก ล ยุ ท ธ์ เฉ พ าะ ต าม ภ ารกิ จ ข อ งอ งค์ ก ร
การเลือกใช้กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพ เปิดรายวิชา
ทรัพยากรมนุษย์
ใหม่
Strategic Human Resource Management
both proactive and reactive strategies in general,
the mission of the organization and specific
strategies, the choice of strategy and
inserting ethical management and human
resource development

176891

ภาคนิพนธ์
15 หน่วยกิต
Term Paper
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่ างเป็ นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาด้านการบริหารการศึกษา
เปิดรายวิชา
Constructing body of knowledge by
ใหม่
systematic research methodology, problem
solving research in educational administration
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วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
176898 วิทยานิพนธ์
40 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
วิจัยอย่า งเป็น ระบบ การแก้ ไขปั ญ หาทางการ
อย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์
บริหารการศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษา
วิชาการ
และวิชาชีพ
Constructing new knowledge by systematic
Constructing body of knowledge by
research methodology, problem solving in
systematic research methodology, high quality
educational administration and publishing in
research, innovating in educational administration
journal
and administrative professional progress

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1

176899

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต

176881

176892

176899

รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต

176882

176893
รวม

10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

176899

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต

176883
176893

รวม
176899

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต

176893

10 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
176899

176899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
วิจัยการศึกษา
Seminar Problems and Trends in
Educational Research
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in
Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)

12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต
1(0-2-1)

12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
10 หน่วยกิต

176893

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

176893

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
1) สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

176802

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการวิธีวิจัยขัน้ สูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176801

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการวิธีวิจัยขัน้ สูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176811

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ
และการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories
and Educational Administration

3(3-0-6)

176811

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ
และการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational
Theories and Educational
Administration

3(3-0-6)

176813

ปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษาไทย
Current Problems and Trends in Thai
Educational Administration

3(3-0-6)

176812

การพัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Development in Quality System
and Education Management
Standard

3(3-0-6)

176891

สัมมนา 1
Seminar I

176881

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
วิจัยการศึกษา
Seminar Problems and Trends in
Educational Research

1(0-2-1)

รวม
176812

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
Analysis of Policy Development

1(0-2-1)

10 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

176813

ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา การส่งเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา
Educational Administration and
Educational Institution Supporting
and Educational Quality Assurance

10 หน่วยกิต
3(3-0-6)

176814

กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource
Management

3(3-0-6)

176814

การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Professional Development Merit
Ethics and Codes of Ethics

3(3-0-6)

176898

วิทยานิพนธ์
Dissertation

4 หน่วยกิต

176815

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
การเรียนรู้
Leader for Academic Leadership
Curriculum and Learning
Management Development

3(3-0-6)

176892

สัมมนา 2
Seminar II

1(0-2-1)

176XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)
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176882

รวม

11 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

176xxx

วิชาเลือก
Elective

3(x-x-x)

176816

176898

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

176XXX
176883
176892

รวม
176898

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

176817

176892
รวม

176898

176898

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

176892

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

176892

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in
Educational Administration
Research
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Supervision Educational
Innovation and Information
Technology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in
Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)

13 หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(X-X-X)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
10 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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2) สาหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

176802

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการวิธีวิจัยขัน้ สูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176801

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการวิธีวิจัยขัน้ สูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176811

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ
และการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories
and Educational Administration

3(3-0-6)

176811

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ
และการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational
Theories and Educational
Administration

3(3-0-6)

176813

ปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษาไทย
Current Problems and Trends in Thai
Educational Administration

3(3-0-6)

176812

การพัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Development in Quality System
and Education Management
Standard

3(3-0-6)

176891

สัมมนา 1
Seminar I

176881

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
วิจัยการศึกษา
Seminar Problems and Trends in
Educational Research

1(0-2-1)

รวม
176812
176814

176898

176892

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
Analysis of Policy Development
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource
Management
วิทยานิพนธ์
Dissertation

สัมมนา 2
Seminar II
รวม

1(0-2-1)

10 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

176891

3(3-0-6)

176XXX

4 หน่วยกิต

176882

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิชาเอกเลือก
Major Elective

9 หน่วยกิต
3(X-X-X)

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in
Educational Administration
Research

1(0-2-1)

รวม

13 หน่วยกิต

1(0-2-1)
11 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
176xxx
176898

วิชาเลือก
Elective
วิทยานิพนธ์
Dissertation

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(x-x-x)

176891

6 หน่วยกิต

176XXX
176883
176892

รวม
176898

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

176891
176892

รวม

176898

176898

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

176892

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

176892

ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคนิพนธ์
Term Paper
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

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

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ซ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
Associate Professor Kosol Meekun, Ph.D

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
370020002XXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-1100 ต่อ 105
Email
dr.kosolmeekun@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2515

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ
งานเขียนเอกสาร / ตารา รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
- โกศล มีคุณ (2534) การวัดจริยธรรม ตารา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
- โกศล มีคุณ (2535) มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร เอกสารการสอน วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอม
บึง ราชบุรี
- ผลของการฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2545)
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- การวิจัยสร้างเครื่องมือวัดพหุมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุมีผล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2552)
- การวิจัยสร้างเครื่องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมชนิดทั่วไป และชนิดเฉพาะกิจ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
- การวิจัยทอดลองพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนด้วยนิทานจิตมิติใหม่ โดยดาเนินการร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงานวิจัย
โกศล มีคุณ. (2544) การประเมินผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน แผนงานสนับสนุน (ส่วนที่ 2) โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ ในประเทศ
โกศล มีคุณ และ ณรงค์ เทียมเมฆ (2545) การวิจัยเพื่อสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรมในครูผู้สอนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โกศล มีคุณ และคณะ(2546) ทักษะการทางานด้านการศึกษาของผู้นาในชุมชนในชนบทได้รับทุน
งบประมาณปี 2546 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โกศล มีคุณ และศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (2547) “การประเมินการดาเนินงานโครงการ เดิน-วิ่ง วิสาขะ
พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อมายมุข (วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย) ปี พ.ศ.2547” ได้รับการ
สนับสนุนทุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โกศล มีคุณ รวีวรรณ ชินะตระกูล และสมชัย ชินะตระกูล (2548) “การศึกษาและวิเคราะห์
กาลังคนของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 9-10
(พ.ศ.2545 - 2554)” ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โกศล มีคุณ เจียรนัย ทรงชัยกุล วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (2548)
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 76 จังหวัด ปีที่ 1
(พ.ศ.2547) ได้รับดารสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โกศล มีคุณ และคณะ (2549) การสร้างแบบประเมินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุนสนับสนุน
จาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โกศล มีคุณ และศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (2547) การประเมินการดาเนินงานโครงการเดินวิ่งสมาธิ
วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข ปี พ.ศ.2549 ได้รับการสนับสนุนทุนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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รุจิร์ ภู่สาระ โกศล มีคุณ อนันต์ จันทร์กวี (2549) การประเมินกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ปี 2547 และ 2548
โกศล มีคุณ และศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (2550) “การประเมินการดาเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะ
พุ ท ธบู ช า ถื อ ศี ล 5 ลดละ อบายมุ ข (วั น นั ก วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพไทย) ปี พ.ศ. 2550” วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2550 จัด ณ พุทธมณฑล และภูมภิ าคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โกศล มีคุณ เกศินี โสขุมา และอาพร อัศวโรจนกุลชัย (2550) “การประเมินการดาเนินงาน
โครงการมหกรรมกีฬา และนันทนาการ ครัง้ ที่ 1” 9-17 สิงหาคม 2550 ณ อาคาร 3-4
อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
บทความทางวิชาการ
โกศล มีคุณ (2547) “การพัฒนาจิตสานึกการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนแก่ผู้นาชุมชนบทด้านการศึกษา”
ในประมวลบทความทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาครู บุ ค ลากรการศึ ก ษาในทศวรรษหน้ า :
วารสาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 88-101
โกศล มีคุณ (2547) “การวิจัยเพื่อสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา” ในวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ ระบบพฤติกรรมไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 1
โกศล มีคุณ (2547) “บทปริทัศน์ : พฤติกรรมการทางาน” ในวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ ระบบ
พฤติกรรมไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 164-176
โกศล มีคุณ (2548) การใช้ผลิตผลงานวิจัยในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล เอกสารประกอบการอบรมนักวิจัยตามหลักสูตรบูรณาการรุ่นที่ 1/1
โกศล มีคุณ (2549) หลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูงแบบบูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์
เล่ม 1 บทที่ 4 โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม-ไทย สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม : แนวคิดและทฤษฎี” เอกสารประกอบการอบรม
พัฒนาครูเพื่อแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17-19 ส.ค.49
โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม : หลักและแนวทางการพัฒนา” เอกสารประกอบ
การอบรมพัฒนาครูเพื่อแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบ
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พฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17-19 ส.ค.49
โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม : แนวทางการเขียนและเกณฑ์การแต่งนิทาน”
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูเพื่อแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17-19 ส.ค.49
โกศล มีคุณ (2550) “การศึกษาสาเหตุและผลของการคิด การปฏิบัตอิ ย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ : ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” เอกสาร
วิชาการประกอบการประชุมปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยขั้นสูง (รุ่นที่ 1 ครัง้ ที่ 3) โครงการวิจัย
แม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 23-26
มกราคม 2550 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โกศล มีคุณ (2550) “การวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการฝึกอบรม : ความจาเป็นที่ต้องใช้ตัวแปรเชิง
เหตุสมทบ” เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างนักวิจัยขั้นสูง (รุ่นที่ 1 ครัง้ ที่ 4)
โครงการวิจัยแม่บทการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 8-11 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์รีสอร์ททรีเจนท์บีชชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
Kosol Meekun,(1 9 9 9 ). “Summate rating method for measuring moral reasoning ability”
Presented
in 3rd conference of Asian Association of Social Psychology,4-7 Auguat 1999,Academin
Senica,Taipei Taiwan
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ชื่อ สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
310050275XXXX
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
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โทรสาร
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ประวัติการทางาน
2554 – 2555
2551 – 2553
2549 – 2550
2540 – 2544

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอนสังคม) จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อานวยการศูน ย์การศึ กษาต่อเนื่ อง มหาวิท ยาลัยราชภั ฎเชี ยงราย
วิทยาเขตนครพิงค์ เชียงใหม่
ประธานหัวหน้าภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2555). คาสอนวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา. พะเยา: วิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา.
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2554). คาสอนวิชาพัฒนาองค์การ. พะเยา: วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยพะเยา.
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2553). คาสอนวิชาการศึกษาพื้นฐาน: สังคมวิทยาการศึกษา. พะเยา:
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา.
ผลงานวิจัย
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2550). การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน:
กรณีภาคเหนือ. กรุงเทพ: สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย.
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2549). รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา.
เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2548). แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกโดยใช้เนื้อหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน สาหรับนักเรียนในภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2547). การประเมินผลแผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตร
ที่สูง. เชียงใหม่: โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา.
โสภา อานวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2555) การพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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Doctor of Education (Educationed Administration)
University of Northern Philippines
การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
- ประสิทธิภาพการใช้ครูระดับปฐมวัยศึกษา ได้รับอุดหนุนจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ปี 2536
- แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงบประมาณ ปี 2539
- การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีงบประมาณ 2544
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- การสร้างแบบประเมินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2549
- การศึกษาวิจัย การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุน ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2550 โดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550
งานเขียนเอกสารตารา รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหาร
การศึกษา หน่วยที่ 6 เรื่อง “การจูงใจ” หน่วยที่ 9 เรื่อง “การติดต่อสื่อสาร”
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมมาธิ ร าช ชุ ด วิ ช า นโยบายและการวางแผน
การศึกษาหน่วยที่ 12 เรื่อง “การบริหารโครงการ”
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชุดวิชา สัมมนาปัญหาแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา หน่วยที่ 11 เรื่อง “ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับผู้เรียน”
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชุดวิชา การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
หน่วยที่ 4 เรื่อง “การจูงใจในการทางานในสถานศึกษาปฐมวัย”
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การ
ปรึกษาหน่วยที่ 8 เรื่องการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา ชุดวิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 5 เรื่อง
“การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา”
- ประมวลสาระชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแขนงวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา การพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่
6 เรื่อง “ทฤษฎีพัฒนาการ” และหน่วยที่ 7 เรื่อง “ทฤษฎีการเรียนรู้”
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
Associate Professor Sakchai Nirunthawee, Ph.D

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
310020146XXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-1100 ต่อ 105
Email
sakchai_2494@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2517

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

171
ผลงานวิจัย
- สถานภาพการเรียนการสอนจริยศึกษาในประเทศไทย, พ.ศ.2527
- ความแปลกแยกในการทางานของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2532
- แนวความคิดทางปรัชญาและบุคลิกภาพของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี, พ.ศ.2533
- การปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ทุนสนับสนุนจากสานักงาน สกว,
พ.ศ.2539)
- ปรัชญาการศึกษาไทย (ทุนสนับสนุนจาก สกศ. เพื่อประกอบการร่าง พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ 2542), พ.ศ. 2540
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข (ทุนสนับสนุนจากกรม
วิชาการ ศธ.), พ.ศ.2542
-การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ทุนสนับสนุนจาก สกศ.), พ.ศ.2543
- การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม (การวิจัยเชิงเอกสาร ทุนจาก สกศ.), พ.ศ.2544
- รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2544/2545 : ฝ่าวิกฤตการปฏิรูปการศึกษาไทย สูส่ ังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้
- ครูจอ้ น ไทรวิมาน ครูดนตรีไทยผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี (งานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ภูมิปัญญาไทย สนง.การศึกษาแห่งชาติ) พ.ศ. 2545
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี (ทุนสนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ.2548
- การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ทุน
สนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ. 2549
- ภาระงานของผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ทุนสนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ. 2550
- รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย (สานักงาน
เลขาธิการศึกษาแห่งชาติ) พ.ศ. 2550
งานเขียนเอกสาร / ตารา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
- จริยศาสตร์ศึกษา
- แนวคิดและจริยธรรม ศ.ดร.สาโรธ บัวศรี
งานเขียนเอกสาร / ตารา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
- ปรัชญาบนเส้นการศึกษา
- การศึกษาไทย
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
Associate Professor Sombat Noparak, Ph.D
ชื่อ สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
365590055XXXX
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
โทรสาร
081 727 9958
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2512

ประวัติการทางาน
2555
2551 – 2554
2548 – 2550

Doctor of Philosophy (Educational Administration)
M.S.University of Braoda Republic of India
Master of Education (Educational Administration)
M.S.University of Braoda Republic of India
การศึกษาบัณฑิต (อังกฤษ-ไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
สมบัติ นพรัก. (2554). ทฤษฏีการบริหารกับการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก: ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมบัติ นพรัก. (2554). ปกิณกะการบริหาร. พิษณุโลก: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผลงานวิจัย
Sombat Noparak. (n.d.). Secondary school Development in Thailand. N.P.: n.p.
Sombat Noparak. (n.d.). Identification of Administrative Competencies of Primary school
Administrators in Thailand and Development of a set of criteria for
Their Selection. N.P.: n.p.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). การติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
แผน ข. มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539. พิษณุโลก:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียน กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรศึกษา 7. พิษณุโลก:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). การประเมินหลักสูตรการยศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา. พิษณุโลก:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
Associate Professor Achara Whattananarong, Ph.D

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
310200265XXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-1100 ต่อ 105
Email
achara_wh@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2516

Doctor of Philosophy
(Higher Education Administration)
University of North Texas, U.S.A
Master of Education (Early Childhood Education)
University of North Texas, U.S.A
การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ผลงานวิชาการ
- การควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (พ.ศ.2539)
- การประเมินกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2542)
- การปฏิรูปการศึกษาของเมืองดีทรอยด์ มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2543)
- การกาหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (2543-2557) (เป็น
ผู้วิจัยร่วม) พ.ศ.2545

175
- รูปแบบโครงสร้างการบริหารและการจัดการใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (เป็นผูว้ ิจัยร่วม) (พ.ศ.2553)
- การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (พ.ศ.2554)
- การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสูม่ าตรฐาน (เป็นผูว้ ิจัยร่วม)
(พ.ศ.2554)
- Need Assessment Study for Planning of SEAMEO College (เป็น E-Survey Specialist)
(พ.ศ.2555)
งานเขียนเอกสาร / ตารา
- แนวคิดเชิงอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อการอุดมศึกษา (พ.ศ.2539)
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์การอุดมศึกษา
(พ.ศ.2539)
- การพัฒนาคณาจารย์ (พ.ศ.2541)
- เด็กของสหรัฐอเมริกา: ดัชนีหลักแห่งชาติบ่งชี้ความเป็นอยูท่ ี่ดี (พ.ศ.2543)
- ดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพการดาเนินงานของโรงเรียนอนุบาลใน่่องกง (พ.ศ.2543)
- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ.2551)
- การสอนที่มปี ระสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2551)
ผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
- การระดมเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย (พ.ศ.2549)
- การประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2550)
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
Assistant professor Vipaporn Poovatanakul, Ph.D

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
3100200726505
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-1100 ต่อ 105
Email
vpoovatanakul@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2508

Doctor of Philosophy (สาขาวิชา Educational Administration)
Illinois State University, UNITED STATES
Master of Arts (สาขาวิชา English for Non-Native Speakers)
Central Missouri State University, UNITED STATES
การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒ นกุล , สันติสุข สันติศาสนสุข, สดใส นิยมจันทร์ : การศึกษาสภาพ
และความต้องการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของ
โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
- วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ , วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐ บาลตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิ งหาคม
พ.ศ. 2551
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บทความทางวิชาการ
- วิภ าภรณ์ ภู่ วั ฒ นกุ ล : สภาพและปั ญ หาการบริห ารงานบุ ค ลากรครูช าวตางชาติข อง
ผู้ บ ริห ารในโรงเรี ย นโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุ ล : การส่งเสริมของผู้บริหารในการพัฒ นาบุคลากรโรงเรียนเอกชน
กลุ่ ม เครือ ข่า ยสถานศึก ษาเอกชนกลุ่ ม ที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
- วิภ าภรณ์ ภู่วัฒ นกุ ล : ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรีย น
เอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
- วิ ภ าภรณ์ ภู่ วั ฒ นกุ ล : ภาวะผู้ น าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามการรั บ รู้ ข องต ารวจ สั ง กั ด
กองบัญชาการตารวจนครบาล
- วิ ภ าภรณ์ ภู่ วั ฒ นกุ ล : ใครคื อ ผู้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ที่ เน้ น นั ก เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางที่แท้จริง
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒ นกุ ล : ความพึงพอใจของนิสิ ตต่อ การให้บ ริการของหน่ วยงานบริการ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒ นกุ ล : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
- วิภ าภรณ์ ภู่ วัฒ นกุ ล : ปัญ หาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
Assistant professor Santi Buranachart, Ph.D
ชื่อ สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
355090013XXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
โทรสาร
081 534 4598
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2536

ประวัติการทางาน
2556 - 2557
2555 – 2556
2548 – 2555
2536 – 2548

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
ครู โรงเรียนปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดกรมสามัญศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
สันติ บูรณะชาติ. (2556). หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ. พะเยา: วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา.
ผลงานวิจัย
สันติ บูรณะชาติ. (2558). การจัดการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา.
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สันติ บูรณะชาติ. (2558). การบริหารสถานศึกษาด้วยภาวะผู้นาที่แท้จริง. วารสารศึกษาศาสตร์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พรจรรย์ พัชรมณี, สันติ บูรณะชาติ และคณะ. (2558). รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติ
ดร.ธารินทร์ รสานนท์
Tharin Rasanond, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.ธารินทร์ รสานนท์
3120200500990
อาจารย์
สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-1100 ต่อ 105
Email
sangtharin05@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2508

Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Illinois State University, UNITED STATES
Master of Education (Educational Administration)
Northeastern Illinois University, UNITED STATES
การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ
งานเขียนเอกสาร / ตารา
- เอกสารการสอนวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัย
สารสนเทศ พะเยา
- เอกสารการสอนพืน้ ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัย
สารสนเทศ พะเยา
- เอกสารการสอนวิชากฎหมายการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยสารสนเทศ พะเยา
- เอกสารการวางแผนการดาเนินงานด้านการศึกษา การพัฒนา ของจังหวัดนครนายก
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนนทบุรี
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- เอกสารการวางแผนการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2543 ถึง 2546)
- เอกสารการจัดทาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543 ถึง 2546
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ประวัติ
ดร.น้ำฝน กันมำ
Namfon Gunma, Ph.D
ชื่อ สกุล
รหัสประจ้ำตัวประชำชน
ต้ำแหน่งทำงวิชำกำร
สถำนที่ท้ำงำน

ดร.น้ำฝน กันมำ
365080009XXXX
อำจำรย์
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 19 หมู่ 2 ต้ำบลแม่กำ
อ้ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
สถำนที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 19 หมู่ 2 ต้ำบลแม่กำ
อ้ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
โทรสำร
087 255 9970
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2539

ประวัติกำรท้ำงำน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – 2556
2544 – 2555
2543 – 2544
2539 - 2541

กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กำรศึกษำมหำบัณฑิต (กำรวัดผลกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยำศำสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหำวิทยำลัยพำยัพ จังหวัดเชียงใหม่

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำและวิจัย วิทยำลัยกำรศึกษำ
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ คณะศิลปศำสตร์
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ ม.นเรศวร
หัวหน้ำงำนวัดผล วิทยำลัยดุสิตธำนี
อำจำรย์คณะศิลปศำสตร์ วิทยำลัยโยนก
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ผลงำนวิจัย
สำยน้ำผึง ใจวงคเปง และน้ำฝน กันมำ.(2559). กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเทอดไทย
อ้ำเภอแมฟำหลวง จังหวัดเชียงรำย.กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.มหำวิทยำลัย
พะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
ชฎำพร ขนทอง และน้ำฝน กันมำ.(2559).กำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนที่เขำรวม
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล สังกัดส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
36 จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้น
เมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
ศักดิ์ดำ สิมเสมอ และน้ำฝน กันมำ. (2559).กำรศึกษำปจจัยเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเขำเรียน
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำของรัฐ จังหวัดพะเยำ .กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.
มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
จิตรวี ซื่อสัตย และน้ำฝน กันมำ.(2559).ควำมสัมพันธของกำรบริหำรงบประมำณแบบมุงเนนผ
ลงำนกับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ โรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดพะเยำ
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36.กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.
มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
สิทธิชัย หวลอำรมณ และน้ำฝน กันมำ.(2559).ควำมสัมพันธระหวำงกำรบริหำรโรงเรียนตำม
แนวทำงรำงวัลคุณภำพแหงชำติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน มำตรฐำนสำกล
ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 จังหวัดพะเยำ. กำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
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เศรษฐกิจ บุญเกิด และน้ำฝน กันมำ.(2559).ปจจัยควำมส้ำเร็จของสถำนศึกษำที่ไดรับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
กศ.ม.มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
สวนันท ชัยวร และน้ำฝน กันมำ.(2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
กศ.ม.มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ 4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
รพีพรรณ หลวงแกว และน้ำฝน กันมำ.(2559).ศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำร
หลักสูตรทักษะอำชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ อ้ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กศ.ม.มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.สืบค้นเมื่อ
4 มกรำคม 2560,จำก
http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
ปณตนนท์ เถีย รประภำกุ ล, น้ ำฝน กั น มำ และคณะ. (2558), ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ กำรบริ ห ำรงำน
วิชำกำรด้ ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่ อพัฒ นำทักษะกำรคิดขันสูงของนั กเรียนระดับ ชัน
มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น สั ง กั ด ส้ ำ นั ก งำนเขตพื นที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ. พะเยำ:
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ.
ปณตนนท์ เถียรประภำกุล, น้ำฝน กันมำ และคณะ. (2559), กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำน
กำรจั ดกำรเรียนรู้เพื่อพั ฒ นำทั กษะกำรคิ ดขันสู งของนั กเรียนระดั บชันมัธยมศึ กษำ
ตอนต้ น สั งกัด ส้ำนั กงำนเขตพื นที่ กำรศึก ษำมั ธยมศึ กษำ. ชลบุรี: คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ.
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ประวัติ
ดร.สุนทร คล้ายอ่า
Sunthon Khlaium, Ph.D
ชือ สกุล
รหัสประจ่าตัวประชาชน
ต่าแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่างาน

ดร.สุนทร คล้ายอ่า
310200075XXXX
อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต่าบลแม่กา
อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานทีติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต่าบลแม่กา
อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
โทรสาร
089 960 3152
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2530

ประวัติการท่างาน
2553 – ปัจจุบัน

2551 – 2552

Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Punjab University India
การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

1. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. ผู้ประสานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผู้ประสานงานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หัวหน้าส่านักงานการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
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2546 – 2550

2545
2543– 2544

1. หั ว ห น้ า ส่ านั ก วิชาวิ ท ยาก ารขั ด การแ ละส ารสนเท ศศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผู้ประสานงานส่านักงานการศึกษาภาคพิ เศษ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
พะเยา
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื อสารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา
1. อาจารย์ ส อนโครงการจั ด ตั้ งคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สถาบั น
ราชภัฎพิบูลสงคราม
2. กรรมการและเลขานุการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยีเครืองกล)
3. กรรมการบริ ห ารโปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (แขนง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
4. ประธานศู น ย์ ป ระสานงานการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย
ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2560) พฤติกรรมศาสตร์ : แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการ
ท่างานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน. การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติค รั้งที 3 “นวัต กรรมสรรสร้า งชุม ชน และสั งคมไทย 4.0” วิท ยาลัย สงฆ์ ล่ าพู น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2559) การจัดการความรู้ในการด่าเนินการประเพณีตานต๊อด ต่าบลดอก
ค่าใต้ อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา. พะเยา วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
โสภา อ่านวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2555) การพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภาคผนวก ฌ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
31005027xxxxx รองศาสตราจารย์

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.

บริหารการศึกษา

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษไทย

M.Ed.
กศ.บ.
3*

4*

นางสาวน้าฝน กันมา

นายสันติ บูรณะชาติ

.

.......

36508000xxxxx

35509001xxxxx

สาขาวิชา

อาจารย์

กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S.University of Braoda, India

ปี

2521
2515
2537

M.S.University of Braoda, India

2519

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2512
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2543
2539
2552
2545
2536

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

2534
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
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ลาดับ
5

6

ชื่อ – สกุล
นายสุนทร คล้ายอ้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020007xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

นายโกศล มีคุณ

กศ.ม.
ค.บ
37002000xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด.

Ph.D.

กศ.ม.

7

8

นายนรา สมประสงค์

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี

37101008xxxxx

กศ.บ.
รองศาสตราจารย์ D.Ed.

31002014xxxxx

กศ.ม.
กศ.บ.
รองศาสตราจารย์ กศ.ด.
อ.ม.
กศ.บ.

9

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์

31020026xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

สาขาวิชา
Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
การมัธยมศึกษา
Educational
Administration
การแนะแนว
ประถมศึกษา
พัฒน
ศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
มัธยมศึกษา
Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
มัธยมศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Punjab University, India

2540

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536
2530
2524

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Northern Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2518

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2515
2530
2520
2512
2532
2521
2517

University of North Texas

2534

North Texas State University

2530

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2516

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
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ลาดับ
10

ชื่อ – สกุล
นางวิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31002007xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

กศ.บ.

Southern Illinois
University
English for NonNative Speakers
ภาษาอังกฤษ
Educational
Administration
Educational
Administration
การศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

บริหารการศึกษา

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษไทย

M.A.

11

นางธารินทร์ รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

กศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Southern Illinois University

ปี
2536

Central Missouri State University

2526

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University

2518
2519

Northeastern Illinois University

2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2518

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S.University of Braoda, India

ปี

2521
2515
2537

M.S.University of Braoda, India

2519

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

2512

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
...

ตารางที่ 2 ภาระการสอนของอาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
31005027xxxxx รองศาสตราจารย์

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์

M.Ed.
กศ.บ.

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

2534
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

191
…

ชื่อ – สกุล

ลาดับ
3

4

5

6*

7

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

นางสาวขวัญ สงวนเสริมศรี

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

นางสาวน้าฝน กันมา

นางสาวปราณี อยู่ศิริ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35207002xxxxx

33100903xxxxx

36697000xxxxx

36508000xxxxx

35009006xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.
M.Ed.
B.Ed.
สค.ด
ศศ.ม
ศศ.บ.
กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
......

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาศาสตร์การ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ออกก้าลังกายและ
การกีฬา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี
2553
2545
2536
2553
2530
2518
2556
2545
2541
2555
2543
2539
2548

2542
2541
2540

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

192
ลาดับ
8

9

10

11

ชื่อ – สกุล
นางสาวโสภา อ้านวยรัตน์

นายฐิตชิ ัย รักบ้ารุง

นายบรรจง ไชยรินค้า

นายประยงค์ จันทร์แดง

12* นายสันติ บูรณะชาติ

13

นายสุนทร คล้ายอ้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35019005xxxxx

52102000xxxxx

31029000xxxxx

31090002xxxxx

35509001xxxxx

31020007xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
B.A.
B.Ed.
ศษ.ด.
M.A.
ค.บ.
Ph.D.
อ.ม.
ศศ.บ.
ป.ธ.9
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Tasmania Australia
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of Pune
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Punjab University, India

การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคล
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การสอนอังกฤษ
การสอนอังกฤษ
Philosophy
ศาสนาเปรียบเทียบ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาบาลี
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปี
2556
2543
2540
2555
2550
2550
2547
2546
2540
2518
2548
2541
2543
2538
2552
2545
2536
2540
2536
2530

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

แก้ไขจากงานหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หน้า 1 หัวข้อ 4 เพิ่ม จานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
หน้า 2 ข้อ 6.3 เห็นชอบหลักสูตร
หน้า 9 ตัด ระบบ ในหลักสูตรแบบ 2.1
หน้า 71 แก้ไขชื่อ ภาคผนวก

สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนีไ้ ด้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่...........20 มกราคม 2560............................................................................................
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครัง้ นีแ้ ล้ว ในคราวประชุม
ครัง้ ที่...5/2558 ............เมื่อวันที่.....5 เมษายน 2558................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ภาคเรียนที่...1....ปีการศึกษา...2558........................................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ด้วยคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ทาการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญา
เอกเชิงบูรณาการระบบพิ ชญพิจ ารณ์แบบมี ส่ว นร่ว มระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจเยี่ยม คณะผู้บริหารสถาบันนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวนนักศึกษา จานวนผู้สาเร็จการศึกษา สิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษาและการจัดการแก่นิสิต คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการติดตามตรวจ
เยี่ยมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
1. ปรับเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนิสิตที่ได้จัดการเรียน
การสอนทั้ง 2 แห่ง
2. ระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามสภาพจริงทีก่ ารจัดการเรียนการสอน
3. ปรับเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้สัมพันธ์กับจานวนนิสิตที่เปิดรับ
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
1. ปรับเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9 ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ในข้อ 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1) นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต
2) นายสมบัติ นพรัก
3) นายสันติ บูรณชาติ

2
1.2 ในข้อ 9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
1) นายนรา สมประสงค์
2) นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์
3) นางธารินทร์ รสานนท์
2. ระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
3. ปรั บ เพิ่ ม รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในหมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษาการ
ดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรจากเดิม 5 ท่าน เพิ่มอีก 6
ท่าน เป็น 11 ท่าน
3.1 นายโกศล มีคุณ
3.2 นายนรา สมประสงค์
3.3 นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี
3.4 นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์
3.5 นางวิภากรณ์ ภู่วัฒนกุล
3.6 นางธารินทร์ รสานนท์

3
6. โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ

รายการ

โครงสร้างหลักสูตรที่
ปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1
แบบ 2.1

1

33
งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า
3
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
30
1.2 วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า
9
1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า
1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
21
1.2.3 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(3)
2
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
69
36
69
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
69(3)
หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรอื่น
เป็นรายวิชาเอกเลือกได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติการแทน
วันที่............เดือน..........................พ.ศ............

(เอกสาร 1)
ปรับปรุงจากคณะกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
*************************************
เดิม
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1*

2*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

3*

นายสันติ บูรณะชาติ

4*

นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx

5*

นายสุนทร คล้ายอ้า

35509001xxxxx

31020007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
อังกฤษ-ไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
Educational
Punjab University, India
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปี
2534
2521
2515
2537
2519
2512
2552
2545
2536
2555
2543
2539
2540
2536
2530

ใหม่
9.1 ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

3

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
Educational
Maharaja Sayajirao
Administration
University of Braoda, India
อังกฤษ-ไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปี
2534
2521
2515
2537
2519
2512
2552
2545
2536

9.2 ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายนรา สมประสงค์

2

นางอัจฉรา
วัฒนาณรงค์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
37101008xxxxx

31020026xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
D.Ed.
กศ.ม.

Educational
Administration
การแนะแนว

กศ.บ.

ประถมศึกษา

รอง
Ph.D.
ศาสตราจารย์
M.Ed.
กศ.บ.

3

นางธารินทร์
รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
มัธยมศึกษา
Educational
Administration
Educational
Administration
การศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Northern
Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
University of North Texas
North Texas State
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
Illinois State University
Northeastern Illinois
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ปี
2530
2520
2512
2534
2530
2516

2519
2516
2518

(เอกสาร 2)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เดิม
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา

ใหม่
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

เดิม
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1*

นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

2*

นายสมบัติ นพรัก

36599005xxxxx

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

3*

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

4*

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

อาจารย์

5*

นายสุนทร คล้ายอ้า

31020007xxxxx

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

บริหารการศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational Administration

M.Ed.

Educational Administration

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

อังกฤษ-ไทย
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515
Maharaja Sayajirao University of Braoda,
2537
India
Maharaja Sayajirao University of Braoda,
2519
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2512
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2543
มหาวิทยาลัยพายัพ
2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
2536
Punjab University India
2540
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2536
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2530
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ใหม่
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
37002000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
การมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2524
2518
2515

1

นายโกศล มีคุณ

*2

นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

31005027xxxxx

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

บริหารการศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534
2521
2515

*3

นายนรา สมประสงค์

37101008xxxxx

รองศาสตราจารย์

D.Ed.
กศ.ม.
กศ.บ.

Educational Administration
การแนะแนว
ประถมศึกษา

University of Northern Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530
2520
2512

4

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี

31002014xxxxx

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
อ.ม.
กศ.บ.

พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
มัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2532
2521
2517

ลาดับ
*5

ชื่อ – สกุล
นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599005xxxxx

*6

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์

31020026xxxxx

7

นางวิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล

31002007xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Educational Administration

M.Ed.

Educational Administration

กศ.บ.
รองศาสตราจารย์ Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์
M.A.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

อังกฤษ-ไทย
Higher Education Administration
Early Childhood Education
มัธยมศึกษา
Southern Illinois University
English for Non-Native
Speakers
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Maharaja Sayajirao University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
University of North Texas
North Texas State University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Southern Illinois University
Central Missouri State University

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2519
2512
2534
2530
2516
2536
2526

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2518
2552
2545
2536

*8

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

*9

นางธารินทร์ รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

Educational Administration
Educational Administration
การศึกษา

Illinois State University
Northeastern Illinois University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2519
2516
2518

10

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2555
2543
2539

ลาดับ
11

ชื่อ – สกุล
นายสุนทร คล้ายอ้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020007xxxxx

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

สาขาวิชา
Educational Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2540
2536
2530

สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงจากคณะกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
*************************************
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
เดิม
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ
1*

2*

3*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

นายสันติ บูรณะชาติ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

36599005xxxxx

35509001xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

M.Ed.

บริหาร
การศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration
Educational
Administration

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

กศ.ด.

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

กศ.ม.
ค.บ.

(เอกสาร 1)

ใหม่
9.1 ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.

บริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration

2519

M.Ed.

Educational
Administration

2512

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปี

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2534

1

นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2536

2521
2515
2537

2552

2

3

นายสมบัติ
นพรัก

นายสันติ
บูรณะชาติ

36599005xxxxx

35509001xxxxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปี
2534
2521
2515
2537

2519

2512
2552
2545
2536

ลา
ดับ
4*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

กศ.ด.

วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา
การวัดผล
การศึกษา
สถิติ
Educational
Administration
อุตสาหกรรม
ศึกษา
อุตสาหกรรม
ศึกษา

กศ.ม.

5*

นายสุนทร คล้ายอ้า

31020007xxxxx

อาจารย์

วท.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

มหาวิทยาลัยพายัพ
Punjab University, India

2539
2540

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

2536
2530

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

9.2 ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

1

2

นายนรา
สมประสงค์

นางอัจฉรา
วัฒนาณรงค์

37101008xxxxx

31020026xxxxx

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

D.Ed.
กศ.ม.

Educational
Administration
การแนะแนว

กศ.บ.

ประถมศึกษา

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

3

นางธารินทร์
รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา

Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
มัธยมศึกษา
Educational
Administration
Educational
Administration
การศึกษา

University of Northern
Philippines
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
University of North
Texas
North Texas State
University
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University

2530

Northeastern Illinois
University
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2516

2520
2512
2534
2530
2516
2519

2518

(เอกสาร 2)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เดิม
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา

ใหม่
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(เอกสาร 3)

เดิม
ลา
ดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ใหม่

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

บริหาร
การศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

2*

3*

นายสมบัติ นพรัก

36599005xxxxx

นายสันติ บูรณะชาติ 35509001xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Educational
Administration

M.Ed.

Educational
Administration

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

กศ.ด.

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.
ค.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515

ลาดับ
1

*2

ชื่อ – สกุล
นายโกศล
มีคุณ

นายเจิดหล้า
สุนทรวิภาต

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
37002000xxxxx

31005027xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

กศ.ม.

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม

กศ.บ.

การมัธยมศึกษา

กศ.ด.

บริหารการศึกษา

ศศ.ม.

พัฒนาสังคม

ศศ.บ.

ศึกษาศาสตร์

D.Ed.

Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

2537

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

กศ.ม.

Educational
Administration
การแนะแนว

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2536

กศ.บ.

ประถมศึกษา

2519

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2524

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534

University of Northern
Philippines
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2530

2518
2515

2521
2515

2512

*3

นายนรา
สมประสงค์

37101008xxxxx

รองศาสตราจารย์

2520
2512

เดิม
ลา
ดับ
4*

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
ประชาชน
นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx

ใหม่

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

กศ.ด.

กศ.ม.
วท.บ.
5*

นายสุนทร คล้ายอ้า

31020007xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

ลาดับ
4

วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา
การวัดผล
การศึกษา
สถิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

มหาวิทยาลัยพายัพ

2539

Educational
Administration
อุตสาหกรรม
ศึกษา
อุตสาหกรรม
ศึกษา

Punjab University, India

2540

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2536

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

2530

*5

*6

ชื่อ – สกุล
นายศักดิ์ชัย
นิรัญทวี

นายสมบัติ
นพรัก

นางอัจฉรา
วัฒนาณรงค์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31002014xxxxx

36599005xxxxx

31020026xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.

พัฒนศึกษาศาสตร์

อ.ม.

ปรัชญา

กศ.บ.

มัธยมศึกษา

Ph.D.

Educational
Administration

M.Ed.

Educational
Administration

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

7

นางวิภาภรณ์
ภู่วัฒนกุล

31002007xxxxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.A.
กศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2532

Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
Maharaja Sayajirao
University of Braoda,
India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

2537

Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
มัธยมศึกษา

University of North
Texas
North Texas State
University
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2534

Southern Illinois
University
English for NonNative Speakers
ภาษาอังกฤษ

Southern Illinois
University
Central Missouri State
University
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2521
2517

2519

2512

2530
2516

2536
2526
2518

เดิม
ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ใหม่
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

ลาดับ
*8

ชื่อ – สกุล
นายสันติ
บูรณะชาติ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35509001xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational
Administration
Educational
Administration
การศึกษา

กศ.ม.

*9

นางธารินทร์
รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

ค.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

10

นางสาวน้าฝน
กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

11

นายสุนทร
คล้ายอ้า

31020007xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา
การวัดผล
การศึกษา
สถิติ
Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Illinois State University

2536
2519

Northeastern Illinois
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2516

Punjab University,
India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม

2518
2555
2543
2539

2540
2536
2530

