หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
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
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจาจัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
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
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 ประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
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หน้า
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
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
ภาคผนวก จ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
ภาคผนวก ช คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ฌ ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ญ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา

หน้า
168
194

1
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0451
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
42(5) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ...7(4)/2557.....วันที่...22...เดือน....เมษายน....พ.ศ....2557.....
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .....1/2558.......วันที่..3...เดือน..กุมภาพันธ์......พ.ศ...2558......
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ..87(4/2558)...วันที.่ .25.เดือน..กุมภาพันธ์......พ.ศ..2558.......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ..3/2558...วันที่..5...เดือน..เมษายน..พ.ศ. ..2558....
6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักวิชาการ
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา
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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.

3

นายสันติ บูรณะชาติ

4

นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx

5

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
การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้นาและผู้บริหารการศึกษา กระทา
ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ

ปี
2534
2521
2515
2537
2519
2512
2552
2545
2536
2555
2543
2539
2540
2536
2530
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กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน
ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้างต้น นามาซึ่งกระบวนการ
และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น ประเทศจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการของประเทศ ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพื่อ
พัฒนา นอกจากนั้นจะต้อ งมี ลักษณะพิเ ศษ คือ การเป็นนักวิชาการที่ มีความรู้ ใ นลั กษณะพิเ ศษคื อ
พหุวิชา (Multiple Disciplinary) หรือ เป็นผูท้ ี่มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติได้
ในสภาวการณ์ปัจจุบั นกระแสแห่งความเปลี่ ยนแปลงด้า นเทคโนโลยี และความเป็ น
โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ
ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นอดีตไม่สามารถนามาใช้
เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติยังเป็นความจาเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และนาไปแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลให้การบริหารการศึกษาและการบริหาร
จัดการต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการเชิงรุก เห็นความรวดเร็ว และปรับตัว
ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับ
ไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา เหตุนี้ตัวผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นตัวจักรสาคัญในการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางานด้านพัฒนาการศึกษาก็ดี หรือ
นั ก วิ จั ย ที่ ต้ อ งการค้ น คว้ าความเป็ น ผู้น าทางการศึ ก ษา จ าเป็ น จะต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบอันจะเกิดขึน้ เพื่อจะนาไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะนาไปสูค่ วามมีภาวะผู้นาเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี แ ละโลกาภิ วั ฒ น์ นอกจากนี้ จ ะบั ง เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึ กษา และมาตรฐานวิชาชีพผู้บ ริหารการศึ ก ษา
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 มาตรา 49
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏการณ์อันเป็นปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พบจาก
อดีตถึงปัจจุบันมากที่สุดประการหนึ่งคือ วิชาทางการบริหารศึกษาสมัยใหม่ลว้ นได้รับการเรียนการสอน
แบบตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิน้ ทาให้ผู้อยากรู้เผชิญกับข้อจากัดด้านภาษาอัน
เป็นอุปสรรคที่ยังไม่มีการพัฒนา ขณะเดียวกันแม้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์จะมิได้ดอ้ ยไปกว่าผู้
ผ่านการศึกษาในประเทศพัฒนาก็ตามแต่วงการพัฒนาการศึกษาของไทยก็ยังเผชิญกับสภาวะการขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอ เพื่อจะนาแนวคิดประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เป็นศาสตร์
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แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
จุลภาคและระดับมหาภาคได้
ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาองค์ ก รทางการศึ ก ษามี ค รู ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาที่ แ สวงหา
ความก้าวหน้าประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษากันมากมายเนื่องจาก
ข้อบังคับของคุรุสภาที่กาหนดว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาหรืออบรมด้านการบริหาร
การศึกษาจึงจะสามารถดารงตาแหน่งผู้นาสถานศึกษาได้
ดังนั้นความสาคัญและความจาเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ และการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษาเป็นความพยายามพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่จะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิ ชาชีพ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนี ยบั ต รทางการศึ ก ษาเพื่อ การประกอบวิ ชาชี พ โดยมีเป้าหมายของการผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนาองค์กรและนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ทันทีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อองค์การและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เน้นให้
ผู้บริหารมีความเมตตา มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูรวมทั้งมีจิตสานึก จิ ตวิญญาณในการ
บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้นหลักสูตรได้ออกแบบโดยกาหนดรายวิชาตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
อาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
12.2.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม
12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน
อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กาหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

1
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0451
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
42(5) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ...7(4)/2557.....วันที่...22...เดือน....เมษายน....พ.ศ....2557.....
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ .....1/2558.......วันที่..3...เดือน..กุมภาพันธ์......พ.ศ...2558......
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ..87(4/2558)...วันที.่ .25.เดือน..กุมภาพันธ์......พ.ศ..2558.......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที.่ ..3/2558...วันที่..5...เดือน..เมษายน..พ.ศ. ..2558....
6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักวิชาการ
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1

2

ชื่อ – สกุล

นายสมบัติ นพรัก

นายสันติ บูรณะชาติ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36599005xxxxx

35509001xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Educational
Administration

M.Ed.

Educational
Administration

กศ.บ.

อังกฤษ-ไทย

กศ.ด.

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ม.
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นางสาวน้าฝน กันมา 36508000 xxxxx

อาจารย์

ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

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

2537

2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2536
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2543
2539

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้นาและผู้บริหารการศึกษา กระทา
ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน
ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

2519

2512
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จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้างต้น นามาซึ่งกระบวนการ
และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น ประเทศจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการของประเทศ ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพื่อ
พัฒนา นอกจากนั้นจะต้อ งมี ลักษณะพิเ ศษ คือ การเป็นนักวิชาการที่ มี ความรู้ ใ นลั กษณะพิเ ศษคื อ
พหุวิชา (Multiple Disciplinary) หรือ เป็นผูท้ ี่มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติได้
ในสภาวการณ์ปัจจุบั นกระแสแห่งความเปลี่ ยนแปลงด้า นเทคโนโลยี และความเป็ น
โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ
ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นอดีตไม่สามารถนามาใช้
เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรู ปการศึกษาของ
ชาติยังเป็นความจาเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และนาไปแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลให้การบริหารการศึกษาและการบริหาร
จัดการต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการเชิงรุก เห็นความรวดเร็ว และปรับตัว
ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับ
ไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา เหตุนี้ตัวผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นตัวจักรสาคัญในการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางานด้านพัฒนาการศึกษาก็ดี หรือ
นั ก วิ จั ย ที่ ต้ อ งการค้ น คว้ าความเป็ น ผู้น าทางการศึ ก ษา จ าเป็ น จะต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบอันจะเกิดขึน้ เพื่อจะนาไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะนาไปสูค่ วามมีภาวะผู้นาเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี แ ละโลกาภิ วั ฒ น์ นอกจากนี้ จ ะบั ง เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึ กษา และมาตรฐานวิชาชีพผู้บ ริหารการศึ ก ษา
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 มาตรา 49
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏการณ์อันเป็นปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พบจาก
อดีตถึงปัจจุบันมากที่สุดประการหนึ่งคือ วิชาทางการบริหารศึกษาสมัยใหม่ลว้ นได้รับการเรียนการสอน
แบบตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิน้ ทาให้ผู้อยากรู้เผชิญกับข้อจากัดด้านภาษาอัน
เป็นอุปสรรคที่ยังไม่มีการพัฒนา ขณะเดียวกันแม้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์จะมิได้ดอ้ ยไปกว่าผู้
ผ่านการศึกษาในประเทศพัฒนาก็ตามแต่วงการพัฒนาการศึกษาของไทยก็ยังเผชิญกับสภาวะการขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอ เพื่อจะนาแนวคิดประสบการณ์ไปประยุกต์ ให้เป็นศาสตร์
แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
จุลภาคและระดับมหาภาคได้
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ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาองค์ ก รทางการศึ ก ษามี ค รู ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาที่ แ สวงหา
ความก้าวหน้าประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษากันมากมายเนื่องจาก
ข้อบังคับของคุรุสภาที่กาหนดว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาหรืออบรมด้านการบริหาร
การศึกษาจึงจะสามารถดารงตาแหน่งผู้นาสถานศึกษาได้
ดังนั้นความสาคัญและความจาเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ และการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษาเป็นความพยายามพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่จะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนี ยบั ต รทางการศึ ก ษาเพื่อ การประกอบวิ ชาชี พ โดยมีเป้าหมายของการผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนาองค์กรและนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ทันทีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อองค์การและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เน้นให้
ผู้บริหารมีความเมตตา มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูรวมทั้งมีจิตสานึก จิ ตวิญญาณในการ
บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้นหลักสูตรได้ออกแบบโดยกาหนดรายวิชาตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
อาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
12.2.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม
12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน
อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กาหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้นาทางการศึกษา
พัฒนากระบวนทัศน์การบริหารให้เชี่ยวชาญวิชาการ ผสมผสานวิชาชีพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
พร้อมแสดงชัดด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ความพยายามที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นความรู้ และ
คุ ณ ธรรม มี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งในการพั ฒ นาการศึ กษา การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้มี
คุณภาพ จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ และทักษะการบริหาร การจัดการ
ศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การระดมสรรพกาลังและทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการ/หรือดาเนินการการบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ของมหาบั ณ ฑิต ทางการบริห ารการศึก ษาซึ่งเป็ น ผลผลิ ต ของ
หลักสูตร คือความเป็น นัก บริห ารสมัย ใหม่มือ อาชีพ อัน ได้แ ก่ ความเป็น ผู้นาการเปลี่ย นแปลงที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นผูน้ าทางวิชาการความเป็นผูน้ าที่มคี วามสามารถในการบริหาร ความ
เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความเป็นผู้พัฒนาองค์กรและบุคคลวิทยาลัย
การศึกษาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
กาหนด จึงพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ให้สอดคล้องกับภาวการณ์แห่ง การปฏิรูปการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การพัฒ นาและปรับ ปรุง หลัก สูต รการบริห ารการศึก ษาครั้ง นี้มีข้อ สนเทศ มาจาก
ความรู ้ด ้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาที่ ค้ น พบใหม่ ๆ จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการศึกษาดังต่อไปนี้
1.3.1 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
การบริหารและการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา
1.3.3 พั ฒ นาผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาให้มี คุณ ลั ก ษณะผู้ น าสามารถประยุ ก ต์ เผยแพร่ แ ละ
ถ่ายทอดวิทยาการทางการบริหารการศึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเข้าใจภายใต้เงื่อนไขการทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็ นไป 1.1 เอกสารหลักสูตร
ให้มมี าตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ตามมาตรฐานสากลและ 1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร
สอดคล้ อ งกั น กั บ นโยบายของ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย 1.3 รายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ล ะ ก า ร 1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร 1.4 รายงานผลการประเมิน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
ความพึงพอใจในการใช้
กับมาตรฐานของ สกอ.
บัณฑิตของหน่วยงานผูใ้ ช้
1.3 ติดตามความต้องการของ
บัณฑิต
ผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรี ยน 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย 2.1 จ านวนแผนงาน/กิ จกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การพั ฒนาอาจารย์ ผู้ สอน
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
6 ด้านของ สกอ.
ส าคั ญ ตามมาตรฐาน
กา รสอ นที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
เป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
2.2 พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น
ผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น 2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์
เป็นสาคัญ และการเรียนรู้
และนิ สิ ต ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุน
ด้วยตนเองของนิสิต
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
3. แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม 3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 3.1 แผนการพั ฒ นานิสิ ตให้มี
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ความพร้ อ มในการเรี ย น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
และภาคปฏิบัติ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร 3.2 รา ยวิชา ที่ จั ด ให้ มีกา ร
การบริหารวิชาการ และ
บู ร ณาการจั ด การเรี ย น
การวิจัย
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
3.3 จั ด ก า รเ รี ย นกา รสอ น
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น ให้
กั บ บริ ก ารวิ ช าการ และ
นิสิตฝึกทักษะและความ
การวิจัย
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ช านาญในวิ ช าชี พ อย่ า ง 3.3 ร้อยละของรายวิชาที่เน้น
เ พี ย งพอ แ ละ ต่ อ เ นื่ อ ง
ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ
รว ม ทั้ งส่ งเ สริ ม ศิ ล ปความช านาญในวิ ช าชี พ
วัฒนธรรม
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
3.4 พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร 3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่
จั ด กา รเ รี ย นกา รสอ น
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น กา ร
บริหารจัดการศึกษา
มีส่วนร่วมของบุคลากรใน 3.5 ร้ อ ยละ ขอ งอา จารย์ ที่
สถานศึกษา
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
3.5 พั ฒ นา ทั กษ ะ ด้ า นการ
ด้ านการบริ หารการศึ กษา
บริ ห ารของอาจารย์ ใ ห้
ในแต่ละปี
ทันสมัยอยู่เสมอ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการแนะนาการทาวิจัย
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
2.5.2 แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
รวม
120
240
240
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2558

2559

3,000,000
900,000
2,100,000

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

2,192,000
512,000
600,000
600,000
480,000

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

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

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

4,391,000
1,317,000
3,074,000

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

2,400,000
2,400,000

2,640,000
2,640,000

2,904,000
2,904,000

3,194,000
3,194,000

3,513,000
3,513,000

500,000
8,092,000

550,000
8,901,000

605,000
9,790,000

665,000
10,766,000

131,000
11,842,000
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2.7 ระบบการศึกษา

√ แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42(5) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
ลาดับ

รายการ

เกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก แผน ก
แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แผน ก แผน ก
แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

28

34

30

36

1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน

9

9

3

3

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า

19

25

27

33

1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่นอ้ ยกว่า

13

13

21

21

1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า

6

12

6

12

แผน ก
แบบ
ก1

1

2
3
4

งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ ยกว่า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

36

เกณฑ์ คุรุสภา

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

12

30-33

12

แผน ก
แบบ
ก1

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

30

36-39

12
3-6

40

12

3-6

42

12

6
(3)

(3)

(3)

6
(5)

(5)

(5)

36
36
36
42
42
40(3)
40(3)
40(3)
42(5)
42(5)
42(5)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ 1. สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
2. นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ มหาบัณ ฑิ ต หลั กสู ต รอื่ น เป็น รายวิ ช าเอกเลื อ กได้ ภายใต้ ค วามเห็ น ชอบของอาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
176793 วิทยานิพนธ์
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 42(5) หน่วยกิต

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จานวน 42 (5) หน่วยกิต
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
จานวน 3 หน่วยกิต
176701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science

176711
176712
176713
176714
176715

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance in Education

จานวน 27 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration

176721
176722
176723
176724
176725
176726
176727
176728
176729
176730
176731
176741

3(3-0-6)
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

กลุ่มวิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Information Technology in Education
การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
Knowledge Management in Educational Organizations
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
3(2-2-5)
Educational Policies and Strategies
การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Management
กฎหมายสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Law for Educational Administrators
การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Projects Evaluation in Education
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Education
การบริหารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
Risk Management in Educational Organizations
สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics in Educational Administration
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หมายเหตุ
นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3) วิทยานิพนธ์
176792 วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
176701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science

จานวน 42 (5) หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
176711 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School Administration
176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education
176713 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs

จานวน 33 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning Management
176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance in Education
176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
กลุ่มวิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

176721 การพัฒนาองค์การ
Organization Development
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา
Knowledge Management in Educational Organizations
176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Management
176727 กฎหมายสาหรับผู้บริหารการศึกษา
Law for Educational Administrators
176728 การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา
Research and Projects Evaluation in Education
176729 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Human Resource Management in Education
176730 การบริหารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา
Risk Management in Educational Organizations

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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176731 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา
Special Topics in Educational Administration

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมายเหตุ
นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
3(3-0-6)
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
176793 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Thesis
รวม
10(3) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
176793
176781

176782

วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษา
Seminar in Educational Administration
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
รวม

10 หน่วยกิต
1(0-2-1)

1(0-2-1)
10(2) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176793

วิทยานิพนธ์
Thesis

10 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176793

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2

146700

176701
176711

176712

176713
176714

176715
176716

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education
รวม

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
3(3-0-6)
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Promotion and Quality Assurance in Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Virtue, Ethics and Professional Ethics
รวม
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176xxx
176xxx
176782
176792

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis

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

ภาคการศึกษาปลาย
176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษา
Seminar in Educational Administration
176792 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

12(1) หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
9(1) หน่วยกิต
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

146700

176701
176711

176712

176713
176714

176715

176716

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
รวม

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
9(3) หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
176xxx
176xxx
176xxx
176782
176791

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
11(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร
การศึกษา
Seminar in Educational Administration
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)

4 หน่วยกิต
10(1) หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills
176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการ
วิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัย
ในชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิ จัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้ส ถิ ติ
พื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัยและการประเมิน การนาผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Principles, concepts, quantitative and qualitative research, definition and research
methodology, research types, research implementation, research production, research institute
technique, classroom research, process and educational research design, tool design, applying
fundamental statistics and inferential statistics for quantitative data, data analysis, writing research
and assessment report, using research results for administration, supervision innovation development,
and educational quality development
176711 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
Educational Administration and School Administration
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การบริหาร
องค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพ
และความเป็นเลิศ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
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การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
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 administrators
176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
3(3-0-6)
Professional Development in Education
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพั ฒนาวิ ชาชีพ แนวทางการพัฒ นาเป็ น
ผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้ และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและศึกษานิเทศก์
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
176713 ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6)
Leader in Academic Affairs
ผู้นา ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสั งคม การระดมทรั พ ยากรเพื่ อการศึ ก ษา การบริ ห ารงานระบบเครื อข่ าย การนิ เ ทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความ
ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การกากับ ติดตาม ส่งเสริม
และประเมินสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น
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,
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conflict management, risk management, interaction and coworker development, controlling, following
up, supporting and school assessment, Relationship between school and community and locality
176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Curriculum Development and Learning Management
ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการ
ให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหาร
จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Educational philosophy, principles, concepts in curriculum development and school curriculum,
curriculum assessment, learning management for the learner for the leaner 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
176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Promotion and Quality Assurance in Education
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก การทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก การกากับติดตามการประกั นคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินและการประกั น
คุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา
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 school development
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176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Virtue, Ethics and Professional Ethics
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจ ริต คุณธรรมและจริย ธรรมของวิ ชาชีพ ผู้บริหาร
การศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เ ทศก์ จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุ สภากาหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง จิตสานึ ก
สาธารณะและการเสียสละให้สังคม
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
176721 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ องค์ ประกอบของการพั ฒนาองค์ ก าร แนวคิ ดเกี่ ยวกั บกลุ่ มและความขั ดแย้ ง กระบวนการ
พัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือและยุทธวิธี การ
พัฒนาองค์การ การวิจัยองค์การและการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ วิธีการพัฒนาการทางานเป็ น ที ม
วิธีการพัฒนาองค์การโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาองค์การ
ความสาเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์การการศึกษา
Paradigms in organization theories and management, theories about learning organizations,
elements in organization development, group concept and conflict, organization development process,
analyzing organization problems, change leader, tools and strategies in organization development,
organization research and feedback analysis, teamwork development, organization development by
information technology, moral, ethics development in organization development, success and
problems in organization development, best practice in educational organization development
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ
การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ
บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ การเสริ ม แรง การสร้ า งพลั ง อ านาจ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู นโยบาย
การศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ
และการนาสูก่ ารปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ
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
176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
ทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม
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
176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
Knowledge Management in Educational Organizations
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ลักษณะและประเภทของความรู้ ระบบการ
จัดการความรู้ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้
แบบปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา
Concepts, theories and process of knowledge management, characteristics and types of
knowledge, knowledge management system, knowledge management in educational organizations,
factors supporting knowledge management, best practice in knowledge management in educational
organizations

29
176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
3(2-2-5)
Educational Policies and Strategies
การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษา การปรับปรุง
และพัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนงานโครงการและการนากลยุทธ์
การศึกษาสูก่ ารปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การศึกษา
Educational systems analysis, theories and critical analysis of educational policies, improving
and developing educational policies, theories and educational strategic administration, developing
educational policies and strategies for sustainable development, developing educational strategic
plans, developing project plans and implementing educational strategic plans to practice, evaluating
and improving educational policies and strategic plans
176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพหลักการสาคัญของการของระบบการบริหารเกี่ยวกับการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นทั้งองค์กร (TQM) แนวคิดการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษานโยบายคุณภาพการบริหารการศึกษาโดยใช้ วงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) การประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
Quality Management concepts, important principles of Total quality management (TQM),
educational quality management concept, implication to educational institutions, quality policy,
educational management by Deming Cycle (PDCA), implication to educational management, roles of
an educational administrator in educational quality management, educational quality development
strategies
176727 กฎหมายสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Law for Educational Administrators
กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทางการศึกษา
กฎหมายและข้อบังคับที่เดี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา หลักการออกระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษา
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Educational laws, analyzing relationship between educational reform and National Education
Acts, Ministry regulations, educational laws, rules, regulations, laws and regulations relating to
educational administration, principles of promulgating rules and regulations of educational institutions
176728 การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Projects Evaluation in Education
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์และ
วิ พ ากษ์ ผ ลงานวิ จั ย และผลการประเมิน โครงการทางการศึ ก ษา เทคนิ ค การวิ จั ย และการประเมิน
โครงการ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมินโครงการในการบริหารการศึกษา
Concepts and principles of research and project evaluation in education, analyzing and
criticizing research findings and evaluation of educational projects, research and project evaluation
techniques, applying research results and project evaluation in educational administration
176729 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Education
จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
การบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม พลั ง อ านาจ การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Administrative psychology, theories, models, administrative system and educational human
resource development, administration for empowerment, assessment and educational human resource
administrative adaptation, provision in law concerning educational human resource administration
176730 การบริหารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
Risk Management in Educational Organizations
นิยามความเสี่ยง ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวคิดและทฤษฎี การบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษา มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล แนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษา กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในทางปฏิบัติแบบปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษา
Definition of risk, significance of risk management, concept and theory in risk management
at educational institutions, global risk management standards, guidelines and process of risk

31
management in educational institutions, practical risk management framework, best practice in risk
management in educational institutions
176731 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
กรอบมโนทั ศ น์ ข องกระบวนการทางสถิ ติ ขั้ น ตอนการใช้ ส ถิ ติ ใ นงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐ านของค่า สถิ ติ
การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ
ประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
Statistics framework, procedures applied in educational research, probability, random
sampling, parameters, distribution of the statistical estimation and hypothesis testing of the statistics,
regression analysis, analysis of variance, analysis of covariance, applications of software on statistical
analysis of data for research
176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics in Educational Administration
ประเด็นสาคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ด้านปัญหาการปฏิรูปการศึกษา
ด้านปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านปัญหาการบริหารบุคคล
Significant and contemporary issues in educational administration as problems in educational
form problem in academic and problems in personal administration
176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต(90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า
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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176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration
การนาเสนอประเด็น ปัญหาและแนวโน้ม ทางการบริหารการศึกษา สัมมนาประเด็นหัวข้อ
การทาวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Presenting topics in problems and trends of educational administration research,
seminar topics of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing
176782 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ
Study educational data and document of other countries in economy politics social language
and culture compare with Thailand Including study tour inside Thailand and aboard
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบริหารการศึกษา
Finding, data collecting, analyzing and synthesizing, report writing, presenting and
discussing, publishing on educational administration topic
176792 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิ จัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,
publishing on educational administration topic
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176793 วิทยานิพนธ์
42 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,
innovation development, publishing on educational administration topic
หมายเหตุ
1. นิสิตที่เรียนหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ
เรียนเนือ้ หาวิชาครบตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
2. นิ สิ ต ที่ ต้ อ งการได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ต้องเรียนรายวิชา 176742 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
3. นิสิตทีต่ ้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุม่ วิชาเอกเลือก รายวิชา
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
176
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1-3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
หัวข้อพิเศษและประสบการณ์วิชาชีพ
สัมมนาและภูมิภาคศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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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

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

บริหารการศึกษา
พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์

Ph.D.

Educational Administration

M.Ed.

Educational Administration

กศ.บ.

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

2537

อังกฤษ-ไทย

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

2519
2512

3

นางสาวโสภา อานวยรัตน์

35019005xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.

การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคล

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

2556
2543
2540

*4

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2552
2545
2536

5

นายฐิตชิ ัย รักบารุง

52102000xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
M.Ed.
B.A.
B.Ed.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา

2555
2550
2550
2547

37

6

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3520700292xxxxx

7

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

36697000xxxxx

อาจารย์

8

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

9

นายบรรจง ไชยรินคา

31029000xxxxx

อาจารย์

10

นายประยงค์ จันทร์แดง

31090002xxxxx

อาจารย์

11

นายสุนทร คล้ายอ่า

31020007xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

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

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
หลักสูตรและการสอน
การสอนอังกฤษ
การสอนอังกฤษ
Philosophy
ศาสนาเปรียบเทียบ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาบาลี
Educational Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Tasmania, Australia
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of Pune
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงศึกษาธิการ
Punjab University India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2536
2556
2545
2541
2555
2543
2539
2546
2540
2518
2548
2541
2543
2538
2540
2536
2530
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ

1
2
3
4

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายธีระ รุญเจริญ
ศาสตราจารย์
Ph.D.
นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ศาสตราจารย์
Ph.D.
นายยุวัฒน์ วุฒเิ มธี
ศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D.
นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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.

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

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
การบริหารการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ตามรายวิช า 176742 ปฏิ บั ติ ก ารวิช าชี พ บริห ารการศึ ก ษา (Professional Practicum in
Educational Administration) การฝึก ปฏิบัติก ารทางการบริห ารการศึก ษาโดยการมีส่ว นร่ว มใน
กิจ กรรมการบริหารขององค์การทางการศึกษาและสถานศึกษา การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการ
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ และเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึ กษา เพื่อการประกอบวิชาชี พ ตามประกาศคุ รุส ภา ในเนื้อหามาตรฐาน
หลักสูตร: มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (มาตรฐานความรู้) 7 ด้านได้แก่
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
3. การบริหารสถานศึกษา
4. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. กิจการและกิจกรรมนักเรียน
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
3. การบริหารการศึกษา
4. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. การนิเทศการศึกษา
3. แผนและกิจกรรมการนิเทศ
4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
5. การวิจัยทางการศึกษา
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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7. การประกันคุณภาพการศึกษา
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นหรือ ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามวันเวลาที่หน่วยงาน หรือสถานศึกษากาหนด
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการบริห าร
การศึ ก ษา ภายใต้ ก ารดู แ ลของคณะกรรมการและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้
คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถ
คิ ด วิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง ออกแบบและพั ฒ นาได้ โดยสามารถน าทฤษฏี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ท าการค้ น คว้ า อิ ส ระได้ มี ข อบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ส ามารถท าเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารการศึกษาได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ 42 (5) หน่วยกิต
แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 42 (5) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
40 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนรายวิชาและทาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 42 (5) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
36 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุม่ ตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตกลุ่มละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อ คัด
สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ป รึกษา นาแบบฟอร์มบันทึกความก้า วหน้ า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครัง้
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 ประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร
ทางการบริหารการศึกษา
5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6.5 ผลงานวิ ท ยานิพ นธ์ ต้ องได้รั บ การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลัย
พะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 บู ร ณาการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ งและในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
2.2 จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ฐาน
ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2.3 มี ก ารตรวจสอบและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร
3.1 ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้ นา
และสมาชิกกลุม่
3.2 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และสร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
3.3 กาหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
ก า ร มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ต่อส่วนรวม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คานึงถึงความรูส้ กึ ของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนอง
ปัญหาเหล่านัน้ ตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงามทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
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(3) สามารถสรุปปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอี ยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สามารถสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) สามารถแสดงออกซึ่ง ภาวะผู้น าในการส่งเสริ มให้มี การประพฤติปฏิบั ติ ตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นา ทางาน
เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสมาชิกองค์กรและศักดิ์ศรีคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในชั้น
เรียนโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนือ้ หาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิ นวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบตั ิทางวิชาชีพอย่างลึกซึง้ ในวิชาหรือกลุม่
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตะหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
(5) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหาร
จัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา
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(6) สนใจพัฒนาการความชานาญทางการพัฒนาองค์การของตนเองและมีส่วนร่ว มใน
การพัฒนาวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรูค้ วามเข้าใจหลักการ
ทฤษฏีและสาระสาคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในด้านงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ทั้ ง ในห้ อ งและนอกห้ อ งเรี ย น รวมทั้ ง มี ทั ก ษะในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น การ อภิ ป ราย
การนาเสนอในที่ประชุมและการนาเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน
เพื่อนนิสิต
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ ใ นการจั ดการบริบ ทใหม่ ที่ไ ม่คาดคิ ด ทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
สามารถพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่
ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่ าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจั ย
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบั ติใ นวิช าชี พที่มีอ ยู่เดิ มได้อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถาน
การณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุม่ แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง
ประชุมปรึกษาปัญญาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัตจิ ริง และการจัดทาโครงงาน เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตาม สภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอนความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระรายงานการศึ กษาสถานการณ์ จาลอง รายงานผลการประชุ ม
ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานผลการอภิปรายกลุ่มและรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ปัญหาที่มคี วามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
(2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ
(3) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจ กรรมหรือ
ผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล สารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์
ฝึก
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์เ ชิ ง ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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
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(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มกี ารอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่
ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสติ
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะพื้นฐานด้านการบริหารองค์การ
(2) สามารถให้คาแนะนาด้านการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาได้อย่างเร่งด่วน
(4) มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอน โดยการสรุปความรู้รวบยอดสาธิตแสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง ฝึกปฏิบัตใิ นสถานการณ์จริง ในองค์การ
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ
ทดสอบภาคปฏิบัตใิ นองค์การ
(2) การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัตกิ ารในองค์การ
(3 ) การป ระเ มินทั กษ ะ กา รป ฏิ บั ติ กา ร ป ฏิ บั ติ กา ร จา กก า รฝึ กป ฏิ บั ติ ง า น
ในสถานการณ์จริง
(4) การประเมินผลการจัดทารายงานกรณีศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปัญหาของ
องค์การ รายงานการจัดทาโครงงาน และรายงานการศึกษาดูงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
176701 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
176711 การบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา
176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
176713 ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
176714 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้
176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพ
การศึกษา
176716 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
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)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
176721 การพัฒนาองค์การ
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรม
การนิเทศการศึกษา
176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
176724 การจัดการความรู้ในองค์การ
ทางการศึกษา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

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

(1)

      





      

   



      

 

  



  





176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา

176727 กฎหมายสาหรับผู้บริหาร
การศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ



 



   
 



  

  

 







  

 



    




    








 





(2) (3)
















 

















(1)

(1)











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












(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

176728 การวิจัยและการประเมิน
โครงการทางการศึกษา
176729 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา
176730 การบริหารความเสี่ยง
ในองค์การทางการศึกษา
176731 สถิตเิ พื่อการวิจัย
176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร
การศึกษา
วิทยานิพนธ์
176792 วิทยานิพนธ์
176793 วิทยานิพนธ์

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
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)






























 







 



 













      
    





 















    


























   

 
















การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม
ทางการบริหารการศึกษา
176782 ภูมิภาคศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
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)





  





 





   















  





 





   















52
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับ รายวิ ช า โดยให้นักศึก ษาประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการสอน
ในระดั บ รายวิ ช า มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ น ไปตามแผนการจัด
การเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมิ น ผล
การเรียนรู้รวมถึงผลงานของนิสิต
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มี การเพิ่มพู นความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการสอนและการวิ จั ยอย่ างต่อเนื่อ งโดยผ่า นการทาวิจั ย สายตรงในสาขาวิ ชาที่ไ ม่ ใช่ วิ จั ย ใน
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ทุกปี
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจั ดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมเป็ น หลั ก พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
1.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
1.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
1.8 ประเมินหลักสู ต รทั้ง ระบบและน าผลการประเมิ นไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สูต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ
ตาราวารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยสารวจและดาเนินการให้มีหนังสือ ตารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยมี
สานักวิทยาบริการและคณะมีหนั งสือ ด้านการบริห ารการศึ กษาและด้ านอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนี้
หนังสือ จานวน 100 เล่ม ตารา จานวน 50 เล่ม วารสาร จานวน 10 ฉบับ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
2.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาให้จัดซื้อหนังสือและตารา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
2.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
2.3.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีตาราและสื่อประกอบการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอน
2.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต
2.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
2.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริห าร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาการบริหารการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มี ร ะบบการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวนหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผล การเยี่ยมสอนการรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
มีระบบโดยกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่า จะสอนทั้งรายวิชาหรือ
บางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มปี ระสบการณ์ตรงหรือวุฒกิ ารศึกษาอย่างต่าปริญญาเอก
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วางแผนและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มวี ุฒิ
การศึกษาอย่างต่าระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามความต้องการของคณะ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงาน
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อสามารถ
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สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่ง ฝึกสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
5.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลกเพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
6.2 ให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน
การปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
กาหนดผลการดาเนิน งานบรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่ง ชี้ทั้งหมดอยู่ใ นระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
2
3
4
5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร

√ √ √ √ √

2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

√ √ √ √ √

3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √

4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √

5. จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

√ √ √ √ √

6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี )
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ ล ะ
ปีการศึกษา

√ √ √ √ √

7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอ น
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

√ √ √ √
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ร า ย ง า น
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนได้ รั บ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5

√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย นการ
สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด ในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูต ร
โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
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

61

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554

77

78

79

80

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

81

82

83

84

85

86

87

88

ภาคผนวก ง
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

ภาคผนวก จ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

176

ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
และโครงสร้างหลักสูตร

120
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ลาดับ

รายการ

เกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก แผน ก
แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แผน ก แผน ก
แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

28

34

30

36

1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน

9

9

3

3

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า

19

25

27

33

1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่นอ้ ยกว่า

13

13

21

21

1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า

6

12

6

12

แผน ก
แบบ
ก1

1

2
3
4

งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ ยกว่า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

36

เกณฑ์ คุรุสภา

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

12

30-33

12

การค้นคว้าด้วยตนเอง

แผน ก
แบบ
ก1

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

30

36-39

12
3-6

40
3-6

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

36

36

36

12

42

42

42

12

6

6

(3)

(3)

(3)

(5)

(5)

(5)

40(3)

40(3)

40(3)

42(5)

42(5)

42(5)
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
9 หน่วยกิต
176701 บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-6)
Integration Disciplinary of Education
176702

176703

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
กรอบมโนทั ศ น์ ข องกระบวนการทางสถิติ
ขั้ น ตอนการใช้ ส ถิ ติ ใ นงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจง การ
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ านของ
ค่าสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
และการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
Statistics framework, procedures applied
in educational research, probability, random
sampling, parameters, distribution of the
statistical estimation and hypothesis testing of
the statistics, regression analysis, analysis of
variance, analysis of covariance, applications of
software on statistical analysis of data for
research
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 176701
Research Methodology in Social Science
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ
ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัยเทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยใน
ชั้นเรียนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย
ทางการบริ ห ารการศึก ษา การสร้ า งเครื่องมือ
การใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานและสถิ ติ อ้ า งอิ ง เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจั ยการประเมิน การนา
ผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
Quantitative and qualitative research,
definitions and research methodology, research
types, institutional research techniques, classroom
research, educational administration research

3 หน่วยกิต
ปิด
รายวิชา

ย้ายไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
เอกเลือก
และ
ปรับรหัส
วิชา

ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการ ปรับรหัส
วิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย
และ
การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การ คาอธิบาย
วิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบ รายวิชา
การวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้
สถิ ติ พื้น ฐานและสถิ ติอ้า งอิ งเพื่อการวิเ คราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัยและการประเมิน การนาผลวิจัย
ไปใช้เพื่อการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Principles, concepts, quantitative and
qualitative research, definition and research
methodology, research types, research
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
process and design, tool design, applying
fundamental statistics and inferential statistics
for quantitative data, data analysis, writing
research report, evaluation, using research
results for managing and developing quality of
educational administration

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

implementation, research production, research
institute technique, classroom research, process
and educational research design, tool design,
applying fundamental statistics and inferential
statistics for quantitative data, data analysis,
writing research and assessment report, using
research results for administration, supervision
innovation development, and educational
quality development

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
19 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
13 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ
21 หน่วยกิต
176711 หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 176711 การบริหารการศึกษาและ
3(3-0-6)
Advance and Principles of Educational
สถานศึกษา
Administration
Educational Administration and School
ทฤษฎี รูปแบบ และระบบการบริหารการศึกษา
Administration
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่
ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ภารกิจการบริหาร
ในการบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การ
การศึ ก ษา บทบั ญ ญั ติ ในกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บริหารองค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล
การจั ด ระบบสารสารสนเทศเพื่อ การบริ ห าร
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิช าการ
การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงาน
การบริหารคุณภาพการศึกษา
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การ
Theories, models and systems of
บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
ปรับชื่อ
educational administration good governance,
การจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
และ
change management, conflict management, risk
และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรม
คาอธิบาย
management, educational administration duties,
และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
รายวิชา
legislated rules and regulations related to
การเรี ยนรู้ กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การศึ ก ษา
educational administration, information
และผู้บริหารการศึกษา
technology management for educational
Theories, principles, process and educational
administration,
analyzing
educational
administrative
duties,
educational
administration theories and principles,
administration, organizational administration,
educational quality management
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
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

and regulations concerning education and
administrators
176712

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5)
Educational Policies and Strategies
ปิด
รายวิชา

176712

176713

ภาวะผู้นาและการบริหาร
3(3-0-6) 176713
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Leadership and Human Resource
Management in Education
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ทฤษฏีภาวะผู้นา
แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ นาของผู้ บ ริ ห าร

การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
3(3-0-6)
Professional Development in Education
จิ ต วิ ญ ญาณและอุ ดมการณ์ ของผู้ บริหาร
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และสถานศึ ก ษา ความเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมืออาชี พ
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนา
เป็ น ผู้ บ ริ หารมืออาชีพ สภาพงาน คุ ณลั ก ษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการ
ความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ ยวกับ
การนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา
และศึกษานิเทศก์
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

รายวิชา
ใหม่

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6)
Leader in Academic Affairs
ปรับชื่อ
ผู้ น า ภาวะผู้ น า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ
และ
พฤติกรรมผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
คาอธิบาย
ของโลกและสั ง คม การระดมทรั พ ยากรเพื่อ
การศึ ก ษา การบริ ห ารงานระบบเครือข่า ยการ รายวิชา
นิ เ ทศการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห้ จั ด การการ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

176714

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่
ปรับปรุง

การศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น ผู้ นายุ ค ใหม่ จิ ต วิ ท ยา
การบริห าร การเจรจาต่อรอง ทฤษฎี รูป แบบ
ระบบบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลัง
อานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา บทบัญญัติ
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การประเมินและปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Concept of leadership and educational
changes in globalization, leadership theories,
concepts of leadership and change in
globalization, guidelines of developing
leadership of an educational administrator to
become a modern leader, managerial psychology,
negotiation, theories, model, managerial system
and human resource development, innovations and
technology on human resource management,
morals; ethics of human resource
management, related laws and regulations in
human resource management, evaluating and
improving educational human resource
management

เรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การ
บริ ห ารความขั ด แย้ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปฏิ สั มพั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่อนร่ วมงาน การ
กากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น
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

การบริหารงานวิชาการ
3(3-0-6) 176714
Academic Affairs Administration
หลักการและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ
การวางแผนงานวิช าการ การพั ฒ นาหลักสูตร
และการสอน การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็ น
สาคั ญ การประเมิ น หลั ก สู ต รและการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ การจัดการสื่อการเรียน
การสอน การจั ด การประเมิ น และการวั ด ผล
การศึ ก ษา การจั ด การศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้
การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ การบริหารหลักสูต ร
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ การประเมินและปรับปรุงการบริหาร

การพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการ
พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การ ปรับชื่อ
ประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรี ยน
และ
รู้ จั ก คิด วิ เ คราะห์ สร้ า งสรรค์งาน เพื่อพั ฒ นา
คาอธิบาย
ศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและ
รายวิชา
การสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักจัดการ
และคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรม
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หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารบริ ห าร
งานวิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
Principles and concepts of academic
affairs, academic planning, curriculum and
instruction development, student-centered learning
management, curriculum and instruction
evaluation, innovations and technology for
curriculum and learning management, learning
and teaching media management, academic
assessment and evaluation management,
educational environment and learning resource
center management, academic supervision for
curriculum and community learning development,
extra-curricular activities management, student
affairs management, evaluating and improving
curriculum and learning management, research
management, academic services management
for community empowerment

สาระที่
ปรับปรุง

และความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหารจัดการ
ให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
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

176715

การส่งเสริมและประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
การศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น การบริ ห าร
แหล่ งเรี ยนรู้ แ ละสิ่ งแวดล้ อมเพื่อส่ งเสริ ม การ
จัดการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการ
ประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การ
ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
สถานศึ ก ษาเพื่อรองรั บ การประเมิ น ภายนอก
การกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึก ษา
การนาผลการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
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,

รายวิชา
ใหม่
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176716

176791

educational quality assurance controlling and
following, using the results of educational
quality assurance for education and school
development
คุณธรรม จริยธรรม
3(3-0-6)
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
คุ ณธรรมและจริ ยธรรมของวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภา
กาหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตสานึก
สาธารณะและการเสียสละให้สังคม
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

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
การอภิ ป ราย และตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น
ทางด้านการบริหารการศึกษา
Finding, data collecting, analyzing and
synthesizing, report writing, presenting,
discussing and answering questions on educational
administration issues
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
176721 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6) 176721 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
Organization Development
176722

การบริหารสถานศึกษา
3(2-2-5)
Educational Institutions Administration

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ย้ายไป
รายวิชา
บังคับไม่
นับหน่วย
กิตและ
ปรับรหัส
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

ปิด
รายวิชา
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6) 176723
สารสนเทศสาหรับการศึกษา
Innovation and Information Technology
for Education
แนวคิ ด ทฤษฎี เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และ

สาระที่
ปรับปรุง

การนิเทศ แผนและกิจกรรม
3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision
Activities in Education
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติ
เกี่ ยวกับ การนิเทศ จิ ต วิ ท ยาการนิ เทศและการ
สื่ อ สาร กลวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ทฤษฎี
ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การ
สร้ า งพลั งอ านาจ และการพั ฒ นาศั กยภาพครู
นโยบายการศึ ก ษาและการเชื่ อ มโยงระบบ
ก ารศึ ก ษากั บ ระบ บอื่ น ในสั ง คม ก ารว าง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นา
แผนการนิ เทศตามบริ บทมหภาคและภู มิสั งคม
การจัดทาแผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ โครงการ และ
การน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ การประเมิ น และการ รายวิชา
ใหม่
ปรับปรุงแผนการนิเทศ
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
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology
ปรับชื่อ
in Education
และ
หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
คาอธิบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
รายวิชา
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรม
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เครือข่ายการเรียนรู้การออกแบบการสร้างการ
นาไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
Concepts, theories, educational technology
and innovation which promote learning quality
development, analyzing problems of using
information technology, learning center and
network, designing, building, implementing,
evaluating innovation

และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ กษา การ
ปรับปรุงนวัตกรรม
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

การจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6) 176724
ทางการศึกษา
Knowledge Management in Educational
Organizations

การจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Knowledge Management in Educational
Organizations

176725

176726

การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6) 176726
Educational Quality Management

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5)
Educational Policies and Strategies
การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและ
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ น โยบายการศึ ก ษา
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาเชิ ง กลยุ ท ธ์ การ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดท า ย้ายมา
แผนงานโครงการและการนากลยุทธ์การศึกษาสู่ จากหมวด
การปฏิ บั ติ การประเมิ น และปรั บ ปรุ งนโยบาย
วิชาเฉพาะ
และแผนกลยุทธ์การศึกษา
ด้าน
Educational systems analysis, theories
กลุ่มวิชา
and critical analysis of educational policies,
เอกบังคับ
improving and developing educational policies,
theories and educational strategic และปรับ
administration, developing educational policies รหัสวิชา
and strategies for sustainable development,
developing educational strategic plans,
developing project plans and implementing
educational strategic plans to practice,
evaluating and improving educational policies
and strategic plans
การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
Educational Quality Management

คงเดิม
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กฎหมายสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6) 176727
การศึกษา
Law for Educational Administrators

กฎหมายสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
การศึกษา
Law for Educational Administrators

การวิจัยและการประเมิน
3(2-2-5) 176728
โครงการทางการศึกษา
Research and Projects Evaluation in
Education

การวิจัยและการประเมิน
3(2-2-5)
โครงการทางการศึกษา
Research and Projects Evaluation in
Education

การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision

3(2-2-5)

176731

การบริหารความเสี่ยงในองค์การ 3(3-0-6) 176730
ทางการศึกษา
Risk Management in Educational
Organizations
การบริหารงานกิจการ
3(3-0-6)
นักเรียนนักศึกษา
Student Affairs Administration

คงเดิม

คงเดิม

ปิด
รายวิชา
176729

176730

สาระที่
ปรับปรุง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-06)
ทางการศึกษา
Human Resource Management in
Education
จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลังอานาจ การ
ประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ท างการศึกษา บทบั ญ ญั ติ ในกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา
Administrative psychology, theories,
models, administrative system and educational
human resource development, administration for
empowerment, assessment and educational
human resource administrative adaptation,
laws and regulations concerning educational
human resource administration
การบริหารความเสี่ยงในองค์การ 3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Risk Management in Educational
Organizations

รายวิชา
ใหม่

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

130
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
176731

176781

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ประสบการณ์วิชาชีพทางการ
3(1-4-4) 176742
บริหารการศึกษา
Professional Experience in Educational
Administration
การฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการบริ หารของ
องค์การทางการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์
ในการบริ ห ารการศึ ก ษาในองค์ก ารการศึกษา
การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหารทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ การสัมมนาเกี่ยวกับ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มาจากการ
ปฏิบัติงาน
Educational administration internship through
participating in the educational organization
administration activities and/or having educational
administration experience in an educational
organization, observation and analysis of
administration process in terms of theory and
practice, seminar in knowledge and experiences
gained from practice

สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
กรอบมโนทัศน์ ของกระบวนการทางสถิติ
ขั้ น ตอนการใช้ ส ถิ ติ ใ นงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ย้ายมา
ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจง การ จากหมวด
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ านของ
วิชา
ค่าสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ พื้นฐาน
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทาง
ร่ ว ม และการประยุ ก ต์ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
กลุ่มวิชา
Statistics framework, procedures applied
เอกบังคับ
in educational research, probability, random
ปรับรหัส
sampling, parameters, distribution of the
statistical estimation and hypothesis testing of ชื่อ และ
the statistics, regression analysis, analysis of คาอธิบาย
variance, analysis of covariance, applications of รายวิชา
software on statistical analysis of data for
research
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต

Professional Practicum in

(90

ชั่วโมง)

Educational Administration
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ปฏิบัติการบริหารการศึ กษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อ ย
กว่ า 90 ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ยการฝึ ก การบริ ห าร
สถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริ หารการศึ กษา
ร้อยละ 5

School administration and educational ปรับรหัส
administration practicum at least 90 hours, ชื่อ และ
consisting of school administration practicum 50 คาอธิบาย
percent and educational administration รายวิชา
practicum 50 percent
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หัวข้อพิเศษทางการบริหาร
3(2-2-5) 176741
การศึกษา
Special Topics in Educational
Administration
ประเด็นสาคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา เช่น ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหาร
บุคคล
Significant and contemporary issues in
educational administration as problems in
educational form problem in academic and
problems in personal administration

หัวข้อพิเศษทางการบริหาร
3(2-2-5)
การศึกษา
Special Topics in Educational
Administration
ประเด็นสาคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา เช่น ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหาร
บุคคล
Significant and contemporary issues in
educational administration as problems in
educational form problem in academic and
problems in personal administration

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1
40 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
42(5) หน่วยกิต
176799 วิทยานิพนธ์
40 หน่วยกิต 176793 วิทยานิพนธ์
42 หน่วยกิต
Thesis
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยกระบวนการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้ อง
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารการศึกษา
กับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic
Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, innovation
research methodology, problem solving, innovation
development, publishing on educational
development, publishing on educational administration
administration topic
topic
แผน ก แบบ ก2
12 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2
12 หน่วยกิต
176798 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต 176792 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
กระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ การแก้ ไ ข
เผยแพร่ ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
ปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
กับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic
Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, publishing
research methodology, problem solving, publishing
on educational administration topic
on educational administration topic
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แผน ข
176797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

6 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต 176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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การค้น คว้ า การรวบรวมข้ อมู ล การวิ จั ย
การค้น คว้ า การรวบรวมข้อมู ล การวิจัย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน
การน าเสนอ และการอภิ ป ราย การตี พิ ม พ์
การน าเสนอ และการอภิ ป ราย การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบริหารการศึกษา
เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบริหารการศึกษา
Finding, data collecting, analyzing and
Finding, data collecting, analyzing and
synthesizing, report writing, presenting and
synthesizing, report writing, presenting and
discussing, publishing on educational administration
discussing, publishing on educational administration
topic
topic
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0- 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-06)
6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
Intensive English for Graduate Studies
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
ระดับกลางและสูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ระดับกลางและสูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการ
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการ
เขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and
Academic English at intermediate and
upper-intermediate levels for graduate studies
upper-intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills
focusing on academic reading and writing skills
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม
1(0-2-1)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
การน าเสนอประเด็ น ปั ญ หาและแนวโน้ ม
ทางการบริหารการศึกษา สัมมนาประเด็นหัวข้อ
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา
การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Presenting topics in problems and trends of
educational administration research, seminar
topics of educational administration thesis,
presenting thesis proposal for criticizing
176782 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึ ก ษาข้ อ มู ล และเอกสารทางการศึ ก ษา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ
Study educational data and document of
other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand
Including study tour inside Thailand and aboard

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1

146700

176799

354599

แผนการศึกษาปี 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
3(3-0-6)
146700
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต 176793
Thesis
รวม
10(3) หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
รวม

10 หน่วยกิต

176793
176781

176782
รวม

176799

176799

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

10 หน่วยกิต

3(3-0-6)

10 หน่วยกิต
10(3) หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
1(0-2-1)

1(0-2-1)
10(2) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
10 หน่วยกิต

176793

10 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

176793

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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146700

176701
176702

176711

176703
176712

176713

176714

แผนการศึกษาปี 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา
Integration Disciplinary of Education
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง
Advanced Principles of Educational
Administration
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
ภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา
Leadership and Human Resource
Management in Education
การบริหารงานวิชาการ
Academic Affairs Administration
รวม

3(3-0-6)

146700

3(3-0-6)

176701

3(2-2-5)

176711

3(3-0-6)

176712

9(3) หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

176713

3(2-2-5)

176714

3(3-0-6)

176715

3(3-0-6)

176716

12 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education

ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
รวม

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

9(3) หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
176791
176798
176xxx

สัมมนา
Seminar
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
1(0-2-1)

176xxx

6 หน่วยกิต

176xxx

3(x-x-x)

176782
176792

รวม

176798

176xxx

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective

10 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

176742

3(x-x-x)

176781

176792
รวม

9 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
9(1) หน่วยกิต
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146700

176701
176702

176711

176703

176712

176713

176714

แผนการศึกษาปี 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา
Integration Disciplinary of Education
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง
Advanced Principles of Educational
Administration
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social
Science
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies

ภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา
Leadership and Human Resource
Management in Education
การบริหารงานวิชาการ
Academic Affairs Administration
รวม

3(3-0-6)

146700

3(3-0-6)

176701

3(2-2-5)

176711

3(3-0-6)

176712

9(3) หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

176713

3(2-2-5)

176714

3(3-0-6)

176715

3(3-0-6)

176716

12 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education

ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพ
การศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
รวม

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

9(3) หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
176791
176797
176xxx
176xxx

สัมมนา
Seminar
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)

176xxx

3 หน่วยกิต

176xxx

3(x-x-x)

176xxx

3(x-x-x)

176782
176791

รวม

176797
176xxx

176xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

10 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

176xxx

3(x-x-x)

176742

3(x-x-x)

176781

176791
รวม

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
11(1) หน่วยกิต

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)

4 หน่วยกิต
10(1) หน่วยกิต
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ภาคผนวก ช
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ซ
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153
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161
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ภาคผนวก ฌ
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 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
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”
ในประมวลบทความทางการศึกษา การพัฒนาครู บุคลากรการศึกษาในทศวรรษหน้า : 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
พฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17-19 ส.ค.49
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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,(1999). “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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รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
Associate Professor Cherdla Soontornvipart, Ph.D
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
0 5446 6691
โทรสาร
081 980 1857
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2515

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.
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Associate Professor Nara Somprasonk, Ph.D

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์
3710100895156
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
nara_som@hotmail.com / nara.so@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2512

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 โ ขทั 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 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการให้การ
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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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

178
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.การศึกษาแห่งชาติ
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
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- 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 ภู่วัฒนกุล, สันติสุข สันติศาสนสุข, สดใส นิยมจันทร์ : การศึกษาสภาพและ
ความต้ อ งการในการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน ที่ เ น้ น นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
- วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์, วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐ บาลตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม
พ.ศ. 2551
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บทความทางวิชาการ
- วิ ภ าภรณ์ ภู่ วั ฒ นกุ ล : สภาพและปั ญ หาการบริ หารงานบุค ลากรครู ช าวตางชาติของ
ผู้ บ ริ ห ารในโรงเรี ย นโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : การส่งเสริมของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชน
กลุ่ ม เครื อข่ ายสถานศึ กษาเอกชนกลุ่ ม ที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรีย น
เอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สานักงานเขตพื้นที่
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 เ น้ น นั ก เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางที่แท้จริง
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความพึงพอใจของนิสิ ตต่อ การให้บ ริการของหน่ว ยงานบริ ก าร
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรี ยนสั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน
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.

187
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

188
- 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 เถียรประภำกุ ล , น้ำฝน กันมำ และคณะ. (2558), ปั จจั ย ที่ส่ งผลต่อ กำรบริห ำรงำน
วิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดขันสูงของนักเรียนระดับชัน
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
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดขันสูงของนักเรียนระดับชันมั ธยมศึ ก ษำ
ตอนต้น สังกัดส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึ กษำมัธ ยมศึ กษำ. ชลบุรี: คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ.

192
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 หน้ า ส่ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาการขั ด กา รแ ละ สา รสนเท ศศา ส ต ร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผู้ประสานงานส่านักงานการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื อสารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา
1. อาจารย์ ส อนโครงการจั ดตั้ ง คณะเทคโนโลยี อุต 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 ชาติ ค รั้ งที 3 “นวั ต กรรมสรรสร้ างชุม ชน และสั ง คมไทย 4.0” วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ล่าพูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2559) การจัดการความรู้ในการด่าเนินการประเพณีตานต๊อด ต่าบลดอก
ค่าใต้ อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา. พะเยา วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นางสาวโสภา อ่านวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า. (2555) การพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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ภาคผนวก ญ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา

195
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

9

37101008xxxxx

กศ.บ.
รองศาสตราจารย์ D.Ed.

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี

31002014xxxxx

กศ.ม.
กศ.บ.
รองศาสตราจารย์ กศ.ด.

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์

อ.ม.
กศ.บ.
31020026xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D.

นายนรา สมประสงค์

M.Ed.
กศ.บ.

สาขาวิชา
Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
การมัธยมศึกษา
Educational
Administration
การแนะแนว
ประถมศึกษา
พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
มัธยมศึกษา
Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
มัธยมศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Punjab University, India

ปี
2540

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536
2530
2524

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Northern
Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of North Texas

2518

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
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.
M.A.

11

นางธารินทร์ รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

กศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

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

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Southern Illinois University

ปี
2536

Central Missouri State University

2526

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University

2518
2519

Northeastern Illinois University

2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2518

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

198
ตารางที่ 2 ภาระการสอนของอาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2*

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
31005027xxxxx รองศาสตราจารย์

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

4

5*

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

นางสาวน้าฝน กันมา

3520700292xxxxx

36697000xxxxx

36508000xxxxx

อาจารย์

M.S.University of Braoda, India

2519

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ

2512

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษ - ไทย

อาจารย์

กศ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.

อาจารย์

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

…..

2521
2515
2537

บริหารการศึกษา

กศ.บ.
นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

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

กศ.ด.

M.Ed.

3

สาขาวิชา

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

2534

2553
2545
2536
2556
2545
2541
2555
2543
2539

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
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ลาดับ
6

7

8

9

ชื่อ – สกุล
นางสาวโสภา อ้านวยรัตน์

นายฐิตชิ ัย รักบ้ารุง

นายบรรจง ไชยรินค้า

นายประยงค์ จันทร์แดง

10* นายสันติ บูรณะชาติ

......

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35019005xxxxx

52102000xxxxx

31029000xxxxx

31090002xxxxx

35509001xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย็

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การสอนอังกฤษ
การสอนอังกฤษ
Philosophy
ศาสนาเปรียบเทียบ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาบาลี
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

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

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

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

200
ลาดับ
11

ชื่อ – สกุล
นายสุนทร คล้ายอ้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020007xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

กศ.ม.
ค.บ.

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Punjab University India

ปี
2540

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

2536
2530

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

