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บทน า 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั ้ง โดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 ในคราวประชุมครั ้งที ่ 5 /2556 เมื ่อวันที ่ 14  กันยายน  

พ.ศ. 2556 และให้มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

ในการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจด้านการศึกษา 

โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

มี  7 แขนงวิชา จัดการศึกษาควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญากับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 

แขนงวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และพลศึกษา) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 2 แขนง

วิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ 

  

  

ปรัชญา การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 

เอกลักษณ ์ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment) 

อัตลักษณ์ มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

วิสัยทัศน์ ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล 

สัญลักษณ์ 

 
เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ

สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ 

ส ี ชมพู 

สีชมพู หมายถึง ความมพีลังและความคิดสร้างสรรค์ 
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ส่วนท่ี 1 

โครงร่างองค์กร 

วิทยาลัยการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2557 
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โครงร่างองค์กร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

(Organizational Profile) 
 

 P1 ลักษณะองค์กร 

P2 สภาวการณ์ขององค์กร 

 

 P1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญของคณะคืออะไร 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตรและการบริการ 

 วิทยาลัยการศึกษา ประกาศจัดตั้งในราชกิจนุเบกษา เล่มที่  132 ตอนพิเศษ 134ง หน้า 

13 จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8 

และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมครั้งที่ 

5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้าน

การศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในการประชุมคราว

เดียวกัน  

 

วิทยาลัยการศกึษา มีหลักสูตร 3 ระดับ จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้  

ระดับ จ านวนหลักสูตร ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

ปริญญาโท 2 หลักสูตร หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน* 

ปริญญาเอก 2 หลักสูตร หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน* 

หมายเหตุ *รับนิสิตปีการศึกษา 2558 
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 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

คู่ขนาน จ านวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ 

 

ตาราง 1  แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาตรีที่เข้าศกึษา  

             หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา คู่ขนาน จ านวน 7 สาขาวิชา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 
ปีการศึกษา 

รวม 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
คูข่นาน วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

2 103 148 118 111 105 597 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาเคมี 

คูข่นาน วท.บ.(เคมี) 

8 59 51 45 29 55 247 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาฟิสิกส์ 

คูข่นาน วทบ.(ฟิสิกส์) 

3 29 35 47 28 30 172 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาพลศึกษา คู่ขนาน 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

7 18 36 46 18 12 137 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาชีววิทยา  

คูข่นาน วท.บ.(ชีววิทยา) 

8 145 93 95 72 71 484 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาไทย 

คูข่นาน ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

 4 140 201 138 154 637 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

คูข่นาน ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 1 105 142 113 160 521 

รวม 28 359 608 694 509 587 2,785 

 

ตาราง 2  แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาตรีที่จบการศกึษา 

             หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา คู่ขนาน จ านวน 7 สาขาวิชาที่จบการศกึษา  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 
ปีการศึกษา 

รวม 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
คูข่นาน วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

2      2 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาเคมี 

คูข่นาน วท.บ.(เคมี) 

8      8 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาฟิสิกส์ 

คูข่นาน วทบ.(ฟิสิกส์) 

3      3 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาพลศึกษา คู่ขนาน 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

7      4 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาชีววิทยา  

คูข่นาน วท.บ.(ชีววิทยา) 

8      8 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาไทย 

คูข่นาน ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

-      - 

กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

คูข่นาน ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

-      - 

รวม 28      25 

หมายเหตุ * นิสติที่ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2557 เป็นนิสติรหัส 53 (ใช้หลักสูตร 51) 
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วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ดังนี้ 

 

ตาราง 3  แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาโทที่เข้าศกึษา  

             หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
รวม 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) - - 1 - 1 - 2 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) - - 67 45 28 45 185 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) 

(วิทยาเขตเชียงราย) 

- - 94 105 57 62 318 

รวม - - 162 150 86 107 505 

 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาโทที่จบการศึกษา 

  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษาที่จบการศกึษา 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

ปีการศึกษา รวม 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) 1      1 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) 67      67 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) 

(วิทยาเขตเชียงราย) 

94      94 

รวม 162      162 

 

วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ดังนี้ 

 

ตาราง 5 แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาโทที่เข้าศกึษา  

            หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
รวม 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก) - - - - - 1 1 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ข) - - - - - 16 16 

รวม - - - - - 17 17 

หมายเหตุ * นิสติรหัส 58 ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่ 1 ยังไม่ส าเร็จการศกึษา 
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วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ดังนี้ 
 

ตาราง 6 แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาเอกที่เข้าศกึษา 

            หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
รวม 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) - 13 1 6 5 8 33 

 

ตาราง 7 แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาเอกที่จบการศกึษา  

            หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษาที่จบการศึกษา 

 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษา รวม 

2557 2558 2559 2560 2561 2562  

หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) 1 1 - - - - 2 

 

ตาราง 8 แสดงจ านวนนิสติระดับปริญญาเอกที่เข้าศกึษา  

            หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
รวม 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

หลักสูตร 51 (มน.) หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.) หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบบ 1.1) - - - - - 1 1 

หมายเหตุ * นิสติรหัส 58 ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่ 1 ยังไม่ส าเร็จการศกึษา 
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(2) ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ 

 

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ 

  

  

ปรัชญา การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 

เอกลักษณ ์ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment) 

อัตลักษณ์ มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

วิสัยทัศน์ ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล 

สัญลักษณ์ 

 
เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ

สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ 

ส ี ชมพู 

สีชมพู หมายถึง ความมพีลังและความคิดสร้างสรรค์ 

 

วัตถุประสงค์และพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล 

3. เป็นวิทยาลัยที่มุง่รเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. เป็นวิทยาลัยที่มุง่ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย

เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เป็นวิทยาลัยที่มุง่เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 

ตาราง 9 แสดงอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ระดับการ 

ศกึษาสูงสุด 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/สาขา 

1 รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ปรญิญาเอก คณบดีวทิยาลัยการศึกษา การบรหิารการศึกษา 

2 รศ.กิตมิา  ศศนาวิน ปรญิญาโท ผู้เชี่ยวชาญ จิตวทิยา 

3 รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวภิาต ปรญิญาเอก ผู้เชี่ยวชาญ  

4 ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ปรญิญาเอก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การบรหิารการศึกษา 

5 ดร.น้ าฝน กันมา ปรญิญาเอก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

6 ดร.รักษิต สุทธิพงษ ์ ปรญิญาเอก ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิารและกิจการนิสิต การศึกษา 

7 ดร.รุ่งทิวา กองสอน ปรญิญาเอก ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 

8 ดร.โสภา อ านวยรัตน์ ปรญิญาเอก หัวหน้าสาขาการศึกษา การบรหิารการศึกษา 

9 ดร.สันติ บูรณะชาติ ปรญิญาเอก อาจารย์ การบรหิารการศึกษา 

10 ดร.นันทิมา นาคาพงศ ์ ปรญิญาเอก อาจารย์ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

11 ดร.เกศราพรรณ พันธ์ศรีเกตุ คง

เจริญ 

ปรญิญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน 

12 ดร.จักรกฤษณ ์จันทะคุณ ปรญิญาเอก อาจารย์ หลักสูตรและการสอน 

13 นางสาวกญัจนี ศรีโสภา ปรญิญาโท อาจารย์ จิตวทิยาพัฒนาการ 

14 นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา ปรญิญาโท อาจารย์ หลักสูตรและการสอน 

15 นางสาวดรุณี อภัยกาว ี ปรญิญาโท อาจารย์ การวัดผลการศึกษา 

16 นายตระกูลพันธ์ ยุชมภ ู ปรญิญาโท อาจารย์ คณิตศาสตร์ 

17 นายพศิาล เคลือลิต ปรญิญาโท อาจารย์ หลักสูตรและการสอน 

18 นายศราวุธ จอมน า ปรญิญาโท อาจารย์ การสอนคณิตศาสตร์ 

19 นางสาวขวญัชนก ข าตัง้ ปรญิญาตร ี อาจารย์ สัมคมศกึษา 

20 นายอรรถพล คณิตชรางกูร ปรญิญาตร ี อาจารย์ สังคมศกึษา 

หมายเหตุ: 1. ล าดับที่ 1, 3 - 14 ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศกึษาเต็มเวลา 

2. ล าดับที่ 2, 15 – 20 ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาร้อยละ 20 และปฏิบัติงานที่โรงเรียน

สาธิต ร้อยละ 80 (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 
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อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

ตาราง 10 แสดงอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ช่ือ - สกุล 
ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/สาขา 

1 นางสาวกญัญาภัทร วิมลสุต ปรญิญาโท เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป บรหิารธุรกิจ 

2 นางสาวปวันรัตน์ วงัมา ปรญิญาตร ี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป การบัญช ี

3 นางสาวสรญา เงินเย็น ปรญิญาตร ี นักวิชาการศึกษา การบัญช ี

4 นางสาวยลดา เพิ่มกร ปรญิญาโท บุคลากร บรหิารธุรกิจ 

5 นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต ์ ปรญิญาตร ี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป การบัญช ี

6 นายอภิเดช เทพรังสาร ปรญิญาตร ี นักวิชาการศึกษา รัฐศาสตร์ 

7 นายเอกพล โพธจิันทร์ ปรญิญาตร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

8 นายวทิวัส ธิวัย ปรญิญาตร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตร์ 

9 นางสิริกร บุญศิริ ปรญิญาตร ี นักวิชาการเงินและบญัช ี การบัญช ี

10 นางสาวทัศนีย์  ใหม่วงศ ์ ปรญิญาตร ี พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

11 นางสาววราภรณ์ สังวาล ปรญิญาตร ี พนักงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

รวมบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 11 คน 

 

(4) สินทรัพย์ (อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน) 

 วิทยาลัยการศกึษา ใช้อาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดการเรยีนการสอน 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

หอ้งเรียนวิชาเอก ความจุ จ านวนหอ้ง 
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 32 2 

กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 50 36 

กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 60 4 

กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 80 3 

กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 100 37 

กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 120 1 

หอ้งเรียนวิชาชีพครู ความจุ จ านวนหอ้ง 
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 60 2 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 100 10 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 280 2 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 80 3 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 370 3 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 385 1 

หอ้งเรียนวิชาชีพครู ความจุ จ านวนหอ้ง 
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว 700 1 

หอประชุมพญาง าเมือง 1 120 2 

หอประชุมพญาง าเมือง 1 240 5 
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ทรัพยากรการเรียนรู้ 

1. เครื่องมืออ านวยความสะดวก 

    1.1 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับสืบค้น จอใหญ่  1   เครื่อง 

        เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น จอเล็ก   1   เครื่อง 

    1.2 เครื่องคอมพวิเตอร์ช่วยตอบค าถาม   1   เครื่อง 

    1.3 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับยืม – คืน   1   เครื่อง 

    1.4 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต   148   เครื่อง 

    1.5 เครื่อง SCAN      1   เครื่อง 

    1.6 เครื่อง Printer      5   เครื่อง 

 

 

2. ทรัพยากรสารสนเทศ 

     2.1  หนังสือ ภาษาไทย    64,112   เล่ม 

      หนังสือ ภาษาอังกฤษ    19,358  เล่ม 

หนังสือ ภาษาอื่นๆ     14,000   เล่ม 

หอ้งเรียนปฏิบัติการวิชาชีพครู ความจุ จ านวนหอ้ง 
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C101 50 1 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C102 50 1 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C103 50 1 

อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C104 50 1 

หอ้งเรียนปฏิบัติการวิชาเอก ความจุ จ านวนหอ้ง 
อาคารเรียน SC  50 1 

อาคารเรียน SC 50 1 

อาคารเรียน SC 50 1 

อาคารเรียน SC 50 1 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุเครื่อง จ านวนหอ้ง 
อาคารเรียน ICT1102 80 1 

อาคารเรียน ICT1102/1 80 1 

อาคารเรียน ICT1103 80 1 

อาคารเรียน ICT1103/1 100 1 

อาคารเรียน ICT1104 100 1 

อาคารเรียน ICT1104/1 80 1 

อาคารเรียน ICT1105 80 1 

อาคารเรียน ICT1106 80 1 
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     2.2 วารสารบอกรับ  ภาษาไทย        114  ชื่อ 

          วารสารบอกรับ  ภาษาอังกฤษ         26  ชื่อ 

     2.3 วารสารได้เปล่า           42  ชื่อ 

     2.4 หนังสือพมิพ์            19   ชื่อ 

     2.5  CD        6,079  แผ่น 

3. บริการอื่นๆ  

 หอ้ง I-Classroom       8  หอ้ง 

 หอ้ง Study room      8  หอ้ง 

หอ้ง Mini Theater       1   หอ้ง 

มี Wireless ให้บริการทั่วมหาวิทยาลัย 

 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

 วิทยาลัยการศกึษา จัดการศกึษาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศกึษาของคุรุสภา 

 

 

 



ข. บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

(1) โครงสร้างองค์กร 

    โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการศกึษา 

วิทยาลัยการศึกษา 

ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต 
 - งานบริหารท่ัวไป 

 - งานบุคลากร 

 - งานการเงินและบัญช ี

 - งานพัสด ุ

 - งานห้องเรียนนอกท่ีต้ัง 

 - งานบริหารความเสี่ยง 

 - งานประชุม 

 - งานยานพาหนะ 

 - งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - งานกจิการนิสติ 

 - งานศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

 - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - งานกจิการพิเศษ 

ฝ่ายวิชาการ 
 - งานหลักสูตรและพัฒนาหลกัสูตร 

 - งานจัดการเรียนการสอน 

 - งานปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

 - งานฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

 - งานสอบวัดคุณสมบัต ิ

 - งานสอบประมวลความรู้ 

ฝ่ายพัฒนาและวิจัย 
 - งานนโยบายและแผน 

 - งานประกันคุณภาพ 

 - งานวจิัย 

 - งานนวัตกรรมการศึกษา 

 - งานบริการวิชาการ 

 - งานแผนและงบประมาณ 
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(2) โครงสร้างบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการศกึษา 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดี 

รองคณบดีฝา่ยบริหารและ 

กิจการนิสิต 

รองคณบดีฝา่ยวชิาการ 

หัวหนา้สาขาวิชาการศึกษา 

รองคณบดีฝา่ยพัฒนาและวิจัย 

ผู้ช่วยคณบด ี

คณะกรรมการบริหาร 

หัวหนา้ส านักงาน 
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(3) โครงสร้างส านักงานวิทยาลัยการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงโครงสรา้งส านักงานวิทยาลัยการศกึษา

0
0 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ    

กจิการนิสิต 

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง 

หัวหนา้ส านักงาน 

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสตุ 

ฝ่ายบริหารและกจิการนิสิต 

 - นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต 

 - นางยลดา อินเปร้ียว 

 - นางสริิกร บุญศิริ 

 - นางสาวสุนรัีตน์ ศรีทนต์ 

 - นางสาวทัศนีย์ ใหมว่งค ์

 - นายอภเิดช เทพรังสาร 

 - นายเอกพล โพธจิันทร์ 

ฝ่ายวิชาการ 

 - นางสาวปวันรัตน์ วังมา 

 - นางสาววราภรณ์ สงัวาลย ์

ฝ่ายพัฒนาและวิจัย 

 - นางสาวสรญา เงินเย็น 

 - นายวิทวัส ธวิัย 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย 

ดร.น้ าฝน กันมา 

ผู้ช่วยคณบด ี

ดร.รักษติ สุทธิพงษ์ 

 

ผู้ช่วยคณบด ี

ดร.รุ่งทวิา กองสอน 

 หัวหนา้สาขาวิชาการศกึษา 

ดร.โสภา อ านวยรัตน ์

 



(2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มผู้เรยีนระดับปริญญาตรี เป็นนิสติที่มาจากโรงเรยีนมัธยมศกึษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามระบบ 

โควตา 10% จากโรงเรยีนมัธยมศกึษาทั่วประเทศไทย และโควตาเรยีนดีจากโรงเรยีนมัธยมศกึษาในเขต

ภาคเหนือ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มผู้เรยีนระดับปริญญาโทและกลุ่มผู้เรยีนระดับปริญญาเอก เป็นนิสิตที่มาจากหนว่ยงานทาง

การศกึษาและหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศไทย  

 

(3) ผู้ส่งมอบความร่วมมือ 

 ความรว่มมอืในการจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วย คุรุสภา คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร 

ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ เขตพืน้ที่การศกึษา และสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน 

 ความรว่มมอืในการฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู วิทยาลัยการศกึษาได้ท า MOU กับส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมอืด้านวิชาการ และเป็นแหล่งฝกึ

ประสบการณว์ิชาชีพทางการศกึษา 

 ความรว่มมอืของสถาบันผลิตครู  องคก์รเครือขา่ยทางการศกึษาได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(KM) ระหว่างกันเป็นประจ าทุกปี และให้อนุเคราะห์แก่สถาบันต่างๆ มาศกึษาดูงาน 

 

P2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร 

 

ก. ด้านการแขง่ขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน วิทยาลัยการศกึษาได้รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ 

การผลิตครูของสถาบันต่างๆ น ามาวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของ

หนว่ยงานทางการศกึษา 

(2)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน วิทยาลัยการศกึษาได้ตดิตาม 

สถานการณ์ความต้องการครูของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพฐ. สอศ. 

เพื่อวางแผนการผลิตครูแต่ละสาขาวิชาเอกให้ตรงกับความตอ้งการ (demand & supply) 
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(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ  

ความต้องการครู สพฐ. แยกตามสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความต้องการครู สพฐ. แยกตามสาขาวิชา  (วิทยาลัยการศึกษาได้เปิดท าการสอน)

14,399 

13,852 

11,454 

3,889 

2,676 

2,312 

2,271 

สาขาวิชา

เคมี ชวีวทิยา ฟิสิกส์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
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   ความต้องการครู สอศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ความต้องการครู สอศ. แยกตามสาขาวิชา 
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117
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56

22

9

สาขาวิชา

ชวีวทิยา เคมี พลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



ข้อมูลการผลิตครู 

 

 

เปรียบเทยีบข้อมูลการผลติครูและความต้องการครู 

 

 

 

2,271 2,312 2,676 3,889 11,454 13,852 14,399 
22 9 - 56 96 184 117 

2,723 3,802 2,980 26,878 20,550 24,505 22,477 

ความตอ้งการ (สพฐ.) ความตอ้งการ (สอศ.) ข้อมูลการผลิต

18,209

2,025

2,159

2,189

2,369

2,723

2,980

3,278

3,802

3,803

4,175

4,701

7,331

12,352

18,688

20,550

22,477

23,375

24,505

26,878

27,019
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 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีสถาบัน

ผลิตครูจ านวนมาก จึงต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างจุดแข็ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้

จัดท าหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 7 แขนงวิชา 

ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิทยา แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชา           

พลศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย และแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก เปิดสอนระดับละ 2 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา กับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา กับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วนิสติสามารถขอ

ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ เช่น วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 

ศกึษานิเทศก์  

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 วิทยาลัยการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ได้แก่ ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

(EQA) นอกจากนั้นยังมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา           

จากคุรุสภาแล้วน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

วิทยาลัยการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2557 
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C. 1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ค าอธิบาย 

ผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดย

ระยะเวลาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ส าหรับระยะเวลาที่

ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ  5 ปี และระดับ

ปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

การด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

  

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษา มีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยการศึกษาเปิดรับนิสิตทุกระดับ

การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ

ระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับ

บัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้

ระยะเวลาส าเร็จการศกึษาเท่ากับ 6 ปี ในปีการศกึษา 2557 มีจ านวนนิสติของวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 

3,323 คน โดยจ าแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 2,785 คน หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 1 

หลักสูตร 7 แขนงวิชา, นิสิตปริญญาโท จ านวน 505 คน หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร และนิสิต

ปริญญาเอก จ านวน 33 คน หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร พบว่า บัณฑิตของวิทยาลัยมีอัตราการ

ส าเร็จการศกึษาของนิสิต (Success Rate) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาการส าเร็จการศกึษาตาม
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รอบหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี นิสติรหัส 53 จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.29 ส่วนนสิิตรหัส 54 

– 58 ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และระดับปริญญาโท นิสิตสาขาบริหารการศึกษา รหัส 55 ที่ส าเร็จ

การศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นิสิตสาขาบริหารการศึกษา รหัส 56 ที่ส าเร็จการศึกษา

จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.56 และระดับปริญญาเอก นิสิตสาขาบริหารการศึกษา รหัส 54 ที่

ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรของคณะได้จัดกระบวนการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นิสิตจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยวิทยาลัย

การศึกษามีการก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าแก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ในกรณีที่นสิิตในระดับปริญญาตรไีม่ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนดนั้นเนื่องมาจากนิสิตมีการ

โอนย้ายสาขาระหว่างช้ันปี ในระดับปริญญาโท มีนิสิตสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน  แต่โดยภาพรวม

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต (Success Rate) เป็นที่น่าพึงพอใจ และมีอัตราการคงอยู่สูงมากถึง

ร้อยละ 95 และนิสติระดับปริญญาตรทีี่ไม่ศึกษาต่อในระดับช้ันปีที่สูงขึ้นไปส่วนใหญ่ออกในช่วงช้ันปีที่ 2 

ซึ่งเกิดจากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษาที่เป็นเป้าหมาย เมื่อ

พิจารณา AUN 14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

และ 14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 

หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติหรอืมีการด าเนินการแตย่ังไม่ครบถ้วน คุณภาพยัง

ไม่เพียงพอแตก่ารแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้  

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) และจ านวนนิสิตที่ไม่เคยศึกษาต่อ

แสดงดังตาราง 

ระดับปริญญาตรี 

ตารางข้อมูลนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

รหัส 

แรกเข้า 

จ านวนรับ

จริง 

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตนักศกึษาที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาต่อ 

ในปีการศึกษาที*่ 

5 ปี 5.5 ปี 6 ป ี 6.5 ป ี 7 ปี 1 2 3 4 5 6 7 

2555 608 - - - - - - - - - - -  - 

2556 694 - - - - - - - - - - -  - 

2557 509 - - - - - - - - - - -  - 

2558 587 - - - - - - - - - - -  - 

     * จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรอืตกออก ณ ปี น้ันๆ 
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ระดับปริญญาโท  

ตารางข้อมูลนสิิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) 
รหัส 

 แรกเข้า 

จ านวนรับ

จริงในรุ่น

นั้น 

 

จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี) 

 

จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศกึษาต่อในปกีารศึกษาที่ 

2  2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

1/2555 1    1        

2/2555             

3/2555             

1/2556             

2/2556             

3/2556             

1/2557             

2/2557             

3/2557             

หมายเหตุ ให้แยกตารางขอ้มูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) 

 

ตารางข้อมูลนสิิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) 
รหัส 

 แรกเข้า 

จ านวนรับ

จริงในรุ่น

นั้น 

 

จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี) 

 

จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศกึษาต่อในปกีารศึกษาที่ 

2  2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

1/2555 67 67           

2/2555             

3/2555             

1/2556 43 43         2  

2/2556             

3/2556             

1/2557             

2/2557             

3/2557             

หมายเหตุ ให้แยกตารางขอ้มูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) 
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ระดับปริญญาเอก  

ตารางข้อมูลนสิิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (แบบ 1.1) 
รหัส 

แรกเข้า 

จ านวนรับ

จริงในรุ่น

นั้น 

 

จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี) 

 

จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศกึษาต่อในปกีารศึกษาที่ 

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

1/2554 1  1          

2/2554             

3/2554             

1/2555 1  1          

2/2555             

3/2555             

1/2556             

2/2556             

3/2556             

1/2557             

2/2557             

3/2557             

หมายเหตุ ให้แยกตารางขอ้มูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2  
 

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้

ระดับ 2 
 

หลักฐานอ้างอิง 

1. จ านวนนิสติระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2555 

2. จ านวนนิสติที่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2557 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C. 2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

ค าอธิบาย 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานท า นับกรณี                

การท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณ            

ร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้

ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  (การประเมินทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

การด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

จ านวน 25 คน และบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ  รหัส 55 แผน ข 

จ านวน 67 และรหัส 56 แผน ข จ านวน 43 คน รวมจ านวน 110 คน แต่วิทยาลัยการศึกษายังไม่มีการ

ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกระดับเนื่องจาก มหาวิทยาลัยพะเยาจะท าการส ารวจในช่วง

ระยะเวลาที่บัณฑิตมาซ้อมรับปริญญา เดือนกุมภาพันธ์     ปี 2559 ในกรณีของบัณฑิตระดับปริญญา

โทนั้น ก่อนเข้ามาศกึษาเป็นผูท้ี่มีงานประจ าท าทุกคน ที่ผ่านมาการส ารวจภาวการณ์มีงานท าจัดท าโดย

มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลในระดับวิทยาลัย แต่ไม่ได้แยกข้อมูลในระดับหลักสูตร  แต่เมื่อน าผลการ

ประเมินตาม AUN 14.3 อัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญา
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โทและปริญญาเอก อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการ

ด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย

สามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยจะท าการส ารวจบัณฑิตที่จบในปี

การศกึษา 2557 ในระดับหลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลกึในการบริหารจัดการหลักสูตรและจะจัดท า

ฐานขอ้มูลนิสติทุกระดับเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนสิิตและบัณฑิตต่อไป 

แต่เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรี เพิ่งส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาจึงไม่ขอรับการ

ประเมินใน C2 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2556) 

ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2557) 

1. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

ทั้งหมด 

25 คน 

(หลักสูตร 51) 

  

2. จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ตอบแบบส ารวจการ

ไดง้านท าทั้งหมด 

   

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า

หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

   

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบ

อาชีพอสิระ 

   

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า

ก่อนเข้าศกึษาหรือมีกิจการรายไดข้องตนเองอยู่แล้ว 

   

6. จ านวนบัณฑิตที่ศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา    

7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท / เกณฑ์ทหาร    

8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

(ค่าเฉลี่ย) 

   

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอบแบบส ารวจการ

ไดง้านท าทั้งหมด (โดยไม่รวมข้อ 5-7 ) 

   

10. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี (ข้อ 3 หารด้วย 9 คูณด้วย 100) 
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หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2556) 

ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2557) 

1. จ านวนบัณฑิตปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

ทั้งหมด 

110 คน 67 คน 43 คน 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่ตอบแบบส ารวจการ

ไดง้านท าทั้งหมด 

   

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดง้านท า

หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

   

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประกอบ

อาชีพอสิระ 

   

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานท า

ก่อนเข้าศกึษาหรือมีกิจการรายไดข้องตนเองอยู่แล้ว 

   

6. จ านวนบัณฑิตที่ศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา    

7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท / เกณฑ์ทหาร    

8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

(ค่าเฉลี่ย) 

   

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทตอบแบบส ารวจการ

ไดง้านท าทั้งหมด (โดยไม่รวมข้อ 5-7 ) 

   

10. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี (ข้อ 3 หารด้วย 9 คูณด้วย 100) 

   

 

เอกสารอ้างอิง 

1. จ านวนนิสติปริญญาตร ีโท  ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

2. จ านวนนิสติปริญญาตร ีโท  ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และได้งานท า 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C. 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ค าอธิบาย  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 

ซึ่ง ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ อย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนีต้ัวบ่งชีน้ีจ้ะเป็น การประเมนิคุณภาพบัณฑิต

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นอกเหนือจากการด าเนินการส ารวจในระดับ  คณะ/สถาบัน หลักสูตร

อาจเป็นผู้ด าเนินการส ารวจเองโดยใช้ Learning Outcome ย่อยของแตล่ะหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

การด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

 

          ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุม 

ผลการเรียนรู้ อย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา ในปี

การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส ารวจคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยการศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการของบัณฑิตทุกระดับปริญญาที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  4.38  เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.31 มีผลคะแนนที่ดีขึ้น เล็กน้อย และเมื่อ
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี

คะแนนดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ แตท่ี่ตอ้งเร่งพัฒนา คือ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางขา้งลา่งนี้ 
 

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3+3)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก ) 

    = 3  

3  หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ

ได้ 

ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศกึษา 

2555) 

ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศกึษา 2556) 

1.จ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา

ทั้งหมด 

   

1.1 ระดับปริญญาตรี คน - - 

 1.2  ระดับปริญญาโท คน 97 246 

 1.3  ระดับปริญญาเอก คน 1 - 

 1.4  รวมทุกระดับ คน 98 246 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด    

2.1 ระดับปริญญาตรี คน (ร้อยละ) - - 

2.2   ระดับปริญญาโท คน (ร้อยละ) 34 (146.7) 65 (284.7) 

2.3   ระดับปริญญาเอก คน (ร้อยละ) 1 (4.15) - 

2.4   รวมทุกระดับ คน (ร้อยละ) 35 (150.85) 65 (284.7) 

3. คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมนิบัณฑิต    

3.1 ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ย - - 

3.2   ระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 4.31 4.38 

3.3   ระดับปริญญาเอก คะแนนเฉลี่ย 4.15 - 

3.4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตทุก    

     ระดับ 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.31 4.38 
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เพิ่มผลการเรียนรู้ ทางดา้นทักษะพิสัย 

ข้อมูลคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของบัณฑติที่จบปีการศึกษา 

2555 
ผลการเรียนรู้ คณะ ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

คุณธรรม จรยิธรรม 150.85 4.31 - - 146.88 4.32 4.00 4.00 

ความรู้ 149.45 4.27 - - 145.52 4.28 4.00 4.00 

ทักษะทางปัญญา 148.75 4.25 - - 144.5 4.25 4.25 4.25 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

151.9 4.34 - - 147.9 4.35 4.00 4.00 

ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

148.05 

 

4.23 - - 144.16 4.24 4.67 

 

4.67 

รวม 151 4.31 - - 151 4.31 4.15 4.15 

 

ข้อมูลคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของบัณฑติที่จบปีการศึกษา 

2556 
ผลการเรียนรู้ คณะ ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย คะแนน

เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

คุณธรรม จรยิธรรม 289.9 4.46 - - 289.9 4.46 - - 

ความรู้ 282.1 4.34 - - 282.1 4.34 - - 

ทักษะทางปัญญา 278.85 4.29 - - 278.85 4.29 - - 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

286 4.40 - - 286 4.40 - - 

ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

277.55 

 

4.27 - - 277.55 

 

4.27 - - 

รวม 284.7 4.38 - - 284.7 4.38 - - 

 

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ จะด าเนินการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2557 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรระดับสากล 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนที่ได้ในระดับ

คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

บัณฑติ ปีการศึกษา 2555  

2. ผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

บัณฑติ ปีการศึกษา 2556 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C. 4 ผู้เรยีนระดับบัณฑิตศกึษามีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ 

ค าอธิบาย  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบ

หรือความรู้ ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ

จัดท าผลงานที่แสดงถึง ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ตอ่สาธารณะ ตัวบ่งชีน้ี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก  

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

การด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษามีการเปิดสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง

เป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบหรือความรู้ ใหม่ที่มคีวามน่าเชื่อถือ หรอืเป็นประโยชน์ ผูส้ าเร็จการศึกษา

จะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ

สามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับในการจบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก  พ.ศ.2553 นิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท           

แผน ก ต้องมีผลงานตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ที่มคีณะกรรมการกลั่นกรองก่อนการตพีิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ในกรณีปริญญาโท แผน ข  การจบการศกึษา วิทยาลัยการศกึษาได้ก าหนดนโยบายและเกณฑ์

ในการส าเร็จการศึกษา ให้นิสิตมีการเผยแพร่ผลงานในวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนจบ

การศึกษา ในอนาคตวิทยาลัยการศึกษาวางแผนที่จะให้นิสิตมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน



34 

 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 มากขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

ให้มากขึ้น เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ การ

ประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรอืมีการด าเนินการแตย่ัง

ไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มี

คุณภาพเพียงพอได้ 

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3)/2 (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและเอก ) 

    = 3  

ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ

อาจารย์แสดงดังตาราง 

ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงาน

ของอาจารย์ 

นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นางสาว สุภาพร 

โสภโณทัย 

การศึกษา

มหาบณัฑิต 

 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์กับ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 เชียงราย-พะเยา 

ว า ร ส า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปทีี่ 

2 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2557 

เดือน

กันยายน -

ธันวาคม 

2557 

0.40 

นางสาวจุฬา

ลักษณ ์ใจโน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการสง่บุตร

หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเวยีงเทิง  

(เทิงท านุประชา) 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวชุลีภรณ์ 

นวลนุช 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า สภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอเทิง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นางสาวบุษย

พรรณ พรหม

วาทย ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายปุณณวัฒน์ 

โพธ์ิคง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า สภาพในการท างานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพของผู้บริหารกับครูในศูนย์

เครอืขา่ยการศึกษา ตับเตา่ 2 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชยีงรายเขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายพรศักดิ์ 

บรรเทาทุกข์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า สภาพและปัญหาการด าเดินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายภาณุพงษ์ 

ตะ๊อ้าย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ

ประเมินสถานศกึษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (สถานศกึษาพอเพยีง) ระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของบุคลากรทาง

การศึกษา สถานศกึษากลุ่มเป้าหมายรับ

การประเมิน  ปีการศึกษา 2557 สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายภาณุวงศ ์

ชัยวร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า การบริหารจัดการความรู้ของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ตามมาตรการ

เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เร่ือง และสื่อสาร

ได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มโรงเรียนปง 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



36 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

นางสาวมนตธิ์ดา 

ตามัย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

  สภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ

ปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ

ผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย์

เครอืขา่ยการศึกษา ตับเตา่ 2 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวเยาวรัตน์ 

ยอดแก้ว 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า สภาพการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานกลุ่มโรงเรียนอ าเภอภูซาง สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวรัตนาภรณ์ 

ค าเผ่า 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า สภาพการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานของโรงเรียนขยายโอกาส  กลุ่ม

โรงเรียนปง  2  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา   

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวกาญจนี  

ฟูค าใบ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ สุขภาพองค์กรของ ส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางจิตรลดา 

อุปตมิา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตร 

ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพื้นท่ี

อ าเภอปง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษา มัธยมศกึษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวณัฐชา  

อุน่สาร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา           

ภบิาลของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายนัทธวัฒน์  

พลเมฆ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายพิพัฒน์  

นวลนิ่ม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพของนักเรียน

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



37 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

ในสถานศึกษาสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัด

พะเยา 

นางฟองจันทร์ 

ทองค า 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ สภาพการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียนในกลุ่มดอกค าใต ้1 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสาวิตรี  

จิตเผือก 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศกึษากับการด าเนนิงาน

นเิทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา

เขต 36 กลุ่มย่อยท่ี 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอภิญญา 

ใจมิภักดิ ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน

ดีประจ าต าบลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางอรวรรณ  

วงค์ไชย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.สันต ิ บูรณะชาต ิ การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของเทศบาล ต าบลดงเจน อ าเภอภู

กามยาว จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวกัลยา 

สวยงาม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การบริหารงานวชิาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาโรงเรียนมัธยมศกึษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา

เขต 36 (กลุ่มย่อยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายเกรยีงศักดิ ์

สินเปียง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทาง

ห้องเรียนคุณภาพกลุม่โรงเรียนเชยีงค า 1 

อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายจิรภัทร วังท ี การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทา่ตอน ศูนยท่ี์ 1 ต.ท่าตอน    

อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม่ 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางเจนจิรา                

ชูประเสริฐ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การศึกษาสภาพและปัญหาการ

บริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



38 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

มัธยมในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุ่มย่อย

ท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 

นางสาวเจนษิตา 

สินเปียง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของขา้ราชการ

คร ูกลุ่มโรงเรียนเชยีงค า 1 อ าเภอเชยีง

ค า จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวณัฐฐพัชร์ 

ตติย์ธานุกุล 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศกึษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวดุษฎ ี           

เย็นใจ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา ศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่วัฒนธรรมองค์การ 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 

ภาคเหนอืตอนบน  

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางนงคพ์ร  

ติ๊บปาละ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

เชยีงราย  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวพรทิพย ์

ทัดหลอ่ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียน

มัธยมศกึษา (กลุ่มย่อยท่ี 6) จังหวัด

พะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษาเขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสมาน  

อวดคร่อง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา การมสี่วนร่วมของผู้ช่วยผู้บริหารในการ

บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก 

สังฆมณฑลเชยีงใหม่ 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสายัณห ์ชู

ประเสริฐ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก

ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา

กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ

โรงเรียนในกลุ่มมัธยมศกึษา อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสุทธญาณ์ 

นามวงศ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา ศกึษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง

ของการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

ประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 ภาคเหนอื

ตอนบน สังกัดส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 

นางสาวสุวรรณ

รักษ ์ใหมต่ะ๊ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.น้ าฝน  กันมา ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานของครู กลุ่มโรงเรียน

มัธยมศกึษา อ.ปง จ.พะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวกรรณิกา 

ปัญญะติ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสุขภาพ

องคก์ารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 36  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายจรัล ฟังเร็ว การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง คุณลักษณะตามสภาพจรงิและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางอุดร ฟังเร็ว การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง สภาพสุขภาพองค์การของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลตับเตา่ อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางกรวิกา ดวง

ปัญญารัตน์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายนคร ผ่องใส การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง  

ไชยรินค า 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจของ

ผู้ปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเชยีงค า

วทิยาคม จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายพีระชาต ิ 

อูปแก้ว 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสุกัญญา 

เสมอเชื้อ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ศกึษาปัญหาและแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอัจฉรา 

ขัตธิ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

สายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นายอัศวิน ดวง

ปัญญารัตน์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิา 001111 ภาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English ของนิสติปริญญา

ตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวกาญจนา 

สุจรต 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.นันทิมา   

นาคาพงศ ์

สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของ

โรงเรียนในกลุ่มเครอืขา่ยต าบลสันสลี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวนวพรรณ 

แก้วร่วมวงศ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.นันทิมา   

นาคาพงศ ์

สภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ

โรงเรียนในกลุ่มเครอืขา่ยผาไท อ าเภอ

งาว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 1  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางรัตติกาล ไชย

วุฒ ิ

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.นันทิมา   

นาคาพงศ ์

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสาริกา 

ธรรมรักษา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.นันทิมา   

นาคาพงศ ์

การมสี่วนร่วมบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวบุญญาดา  

สุรจิตต์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.เจิดหลา้  

สุนทรวภิาต 

สาเหตุความขัดแย้ง และวิธีการบริหาร

จัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา ในกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแมฟ่า้

หลวง จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวมัลลิกา 

บุญพิทักษ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.เจิดหลา้  

สุนทรวภิาต 

การสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นจากชุมชนสูส่ถานศึกษา 

โรงเรียนกลุ่มเครอืขา่ยเทอดไทย อ าเภอ 

แมฟ่า้หลวง จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

พระมหากุศล   

ค าจันทร์วงค ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.เจิดหลา้  

สุนทรวภิาต 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝั่งหมิ่นวทิยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

พระชาญชัย  ชอ่งดี การศึกษา

มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.เจิดหลา้  

สุนทรวภิาต 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธาตุเวยีงฮ่อ

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

ปริยัตศิกึษา อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัด

เชยีงราย 

นายวิเศษ  พลธนะ การศึกษา

มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.เจิดหลา้  

สุนทรวภิาต 

การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชยีงราย ตามการรับรู้ของ

นักศกึษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายภูเบศ  

มูลเจรญิ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ในกลุ่มเครอืขา่ยแมส่ลองใน อ าเภอแมฟ่า้

หลวง สักงานเขตพื้นท่ีกี่ศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวจิราภร  

ก้างออ้นตา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

สภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพ์ัฒนา

คุณภาพการศึกษาแม่นาวาง ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวมัญชุศา  

ฟักเร็ว 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการท างานของ

บุคลากรครูในศูนย์เครอืขา่ยการศกึษา

ต าบลเวยีงสันทรายงาม สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางปริศนา  

เหลี่ยมใส 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

การบริหารสถานศกึษาโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน โรงเรียนบ้านหว้ยไคร ้ต.วาว ี          

อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายธนันชัย   

พพิธิพงศ์สันต ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน

วชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน กลุ่มเครอืขา่ยพัฒนาการศกึษาดอย

สันติครีี อ าเภอแมฟ่า้หลวง ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวณัฐรดา  

ออ่นดี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง  

 ไชยรินค า 

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท างานเป็นทีม

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

ของครูในกลุ่มเครอืขา่ยพัฒนาการศึกษา

ดอยสันติครีี อ าเภอแมฟ่า้หลวง เชียงราย 

นายพรมรัตน์  ชาติ

สิงห์ทอง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

บทบาทผู้บริหารสถานศกึษากับการ

พัฒนาครูสูม่อือาชพีในยุคปฏรูิป

การศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มดอยสันติ

คีรี อ าเภอแมฟ่า้หลวง ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายจิรายุ   

เหลี่ยมใส 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

การบริหารสถานศกึษาแบบมสี่วนร่วม

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่ม

เครอืขา่ยโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวเบจวรรณ  

บัวบาน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

ผลการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบริหาร

จัดการโรงเรียนโปง่กลางน้ าประชาสรรค์ 

4-5 เมษายน 

2558 

 

0.10 

นางสาวศิริประภา  

บุญสูง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ  

ชัยพงษ์ 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

สถานศกึษา รร.ไตรมติรวทิยา ต.ปอ   

อ.เวยีงแกน่ จ.เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางจารุวรรณ  

หนอ่แหวน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

สภาพการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน

ของผู้อ านวยการสถานศกึษาใน

สถานศกึษาท่ีจัดการศึกษาระดบั

มัธยมศกึษาตอนต้น สังกัดส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายด ารงเกียรต ิ 

อ าพันธ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

การมสี่วนร่วมของภาคีเครอืขา่ยในการ

พัฒนาการศกึษาของศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย อ าเภอ

แมล่าว จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอัจฉรา  

มณรัีตน์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ใน

กลุ่มเครอืขา่ยพัฒนาการศึกษาดอยหลวง 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

นางสาวสุรินพร  

ก้างออ้นตา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

สภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอเวยีงแหง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวศรีไพร  

สิทธิราช 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูใน

สถานศกึษา อ าเภอพญาเม็งราย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชยีงราย 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางวรีวัลย์  สิริบุญ

ยะพร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.เทอดชาติ   

ชัยพงษ์ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาใน

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางธัญญธรณ์  

เสนนะ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสง่เสริม

ทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเองของ

นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเครอืขา่ยพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางอรอนงค์  

จันทร์ก๋าว ี

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

การมสี่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

พัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน

สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พาน จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอุรารัตน ์ 

แก้วศิรา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

กระบวนการส่งเสริมความภักดตีอ่องค์กร

ของครูโรงเรียนกลุ่มท่ี 2 สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายเอกชัย   

ยาวลิาศ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

การพัฒนากลยุทธ์การเตรียมความพร้อม

รับภัยพบัิตขิองนักเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย 

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางภัทรานิชฐ์   

ตาวงศ์ศรี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่แรงจูงใจในการ

ปฏบัิตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



44 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

กลุ่มท่ี 3 

นางสาวศิริลักษณ์  

สุดแสวง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

แนวทางบริหารงานบุคลากร  เพื่อการ

เป็นโรงเรียนคุณภาพในกลุ่มเครอืขา่ย

การพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาววราพร  

อารีย์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.สุชาติ   

ลีต้ระกูล 

ความตอ้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียน

กลุ่มนางแล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวญาณิน  

แก้วกัน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

การมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษา

ตามหลักธรรมาภบิาลของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายกันตพชิญ ์ 

สีตนไชย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับพฤตกิรรมการตัดสนิใจ

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษา

ตามหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาววันวสิาข ์ 

สาบุญมา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

การศึกษาการบริหารแบบมสี่วนร่วมท่ีมี

ผลตอ่ความส าเร็จในการบริหาร

สถานศกึษาอ าเภอแมส่รวย จังหวัด

เชยีงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายพิษณุ   

พลอยศรี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู กลุ่ม

โรงเรียนหว้ยชมพู อ าเภอเมอืง จังหวัด

เชยีงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



45 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นายเกียรตศิักดิ์  

อุตซี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของ

ผู้บริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก อ าเภอแมส่รวย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอรสา   

พูลสวัสดิ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีมีต่อการ

ปฏบัิตงิานของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางวธิิดา  ตาวงค ์ การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวศิริรัตน์  

ขัดทะขันธ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.โสภา   

อ านวยรัตน์ 

การศึกษาสภาพการด าเนนิงานการ

บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ของโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอแมส่รวย  

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสุภัทรา  

ศรีเจรญิ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารงานวชิาการของสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวส าเนยีง  

โกพา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายศักดิ์สทิธ์   

พลศักดิ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประศกึษาเชยีงราย เขต 3 

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นาสาวสุคนธ์ทิพย ์ 

ตานา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

การสร้างสุขภาพองคก์รในโรงเรียน

ประถมศึกษา อ าเภอเวยีงแกน่ จังหวัด

เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นางวรรณพยา   

นาระต๊ะ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

ความพงึพอใจของครูต่อภาวะผูน้ าของ

ผู้บริหารสถานศกึษา อ าเภอเวยีงแก่น 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายวีระศักดิ์   

นอ้ยหมอ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

การมสี่วนร่วมของเทศบาลในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐานในอ าเภอเวยีงแกน่ 

จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวพรชรันท์  

มาลัย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การศึกษาภาวะความเครียดในการ

ท างานของครูมัธยมศกึษาในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวเขมนจิ   

วังเสาร ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย

เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวปราปัจฉ

มาภรณ์   

พบูิรพัฒน์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การด าเนนิงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่ม

เครอืขา่ยพัฒนาการศึกษาปา่ตึง อ าเภอ

แมจ่ัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางศุภสุตา   

ชัยวงษ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การด าเนนิงานวิชาการในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อ าเภอแม่สรวย

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายเจรญิศักดิ์  

ธาตุอนิจันท์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การด าเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อ าเภอแม่สรวย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชยีงรายเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางกุหลาบ 

 ฮ่างลึก 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการ

บริหารงานวชิาการ ของโรงเรียน

มัธยมศกึษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษาเขต 36  กลุ่มท่ี 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางดวงมณ ี  

พรมสุนทา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

จัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

นายเกียรงไกร  

เตชวงศ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ พฤตกิรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาววรากร   

ชนิะกุล 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ พฤตกิรรมการบริหารงานงานวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

วา่ที่ ร.ต.หญงิ

เอื้อมพร บุญเกิด 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ พฤตกิรรมการจัดการความขัดแยง้ของ

ผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวเกวล ี 

ศริิแสน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การบริหารระบบสารสนเทศของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานสงักัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสุภาวรรณ  

สมณา 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.กัมพล  ไชยนันท์ การบริหารการประชาสัมพันธ์

สถานศกึษา กลุ่มเครอืขา่ยพัฒนา

การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เชยีงราย โซนเหนอื 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสองเมอืง  

ทรชว่ย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวกาญจนา  

สุริยะวงศ ์

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมสี่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์

ประสานงานโรงเรียนเจดีย์หลวงพทิยา 

อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสริิญาดา  

กิตติรัตนทรัพย์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง สภาพและปัญหาการจัดการโรงเรียนร่วม

โดยใชโ้ครงสร้างซีทในกลุ่มเครอืขา่ย

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



48 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

พัฒนาการศกึษาพื้นท่ีโครงการพัฒนา

ดอยตุง จังหวัดเชยีงราย 

นางสาวอุษณาภา  

พลศักดิ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การบริหารแบบมสี่วนร่วมของ

สถานศกึษาในอ าเภอแมส่าย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวอรวรรณ  

ศรีใจ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของครูในสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย จังหวัด

เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางจันจิรา  

ชัยภูวนารถ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ

เพื่อการปฏบัิตงิานของบุคลากรโรงเรียน

กลุ่มเครอืขา่ยพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี

โครงการพัฒนาดอยตุง 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางนวลจันทร์  

กันทร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง สภาพการนเิทศภายในของผู้บริหาร

สถานศกึษาดา้นวชิาการ ตามทรรศนะ

ของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา กลุ่มย่อยท่ี 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศกึษาเขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางวชิรา   

มูลกลาง 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง สภาพการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอพาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสุวมิล   

มา้ดี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การศึกษาสภาพและปัญหาแผน

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวธัญกมล  

พันธ์คน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง ภาวะผู้น าของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล

จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวภัทรชนน  

อนิพรม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาในอ าเภอพาน สังกดั

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



49 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

นางศิริลักษณ์   

กาศมณ ี

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การนเิทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร

และครูผู้สอนในอ าเภอแมล่าว สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวพมิผกา  

จันตะวงศ์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง สภาพปัจจุบันและแนวทางเพ่ิมสิทธิภาพ

ในการนิเทศในดา้นวชิาการของโรงเรียน

ในสังกัดกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางพัชรินทร์   

พุทธวงค์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ฐิตชิัย  รักบ ารุง การศึกษาสภาพและปัญหาการ

ด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอ

จุน จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายอนุโชต ิ  

โยสุยะ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง สภาพการเตรียมความพร้อมของ

หลักสูตรสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายชัชวาล   

นาระต๊ะ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อ าเภอเวยีงแกน่ จังหวัด

เชยีงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายบัณฑิต  วุยแพ การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาขนาด

กลาง ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชยีงราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางดวงใน   

ขาวงาม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การออกกลางคันของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



50 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง

จังหวัดพะเยา 

นายธนสร   

ใจเสาร์ด ี

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การบริหารสถานศกึษาสูป่ระชาคม

อาเซียนของโรงเรียนในอ าเภอป่าแดด 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายวรวทิย์   

อนิต๊ะแก้ว 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง สภาพการบริหารและการจัดการ

โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ

และคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 6 นคร

เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวรดา   

พุทธโกมล 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การมสี่วนร่วมในการนเิทศแบบ

กัลยาณมติรของครู ในกลุ่มเครอืขา่ย

พัฒนาการศกึษาแมส่ลองในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศกึษา

เชยีงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวเกษรินทร์  

ไชยวุฒิ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การบริหารงานวชิาการเพื่อเตรียมความ

พร้อมสูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสยาม  ตาวงค ์ การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง สภาพของแหลง่เรียนรู้ในสถานศึกษา 

เพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ของ

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสุพรรณี   

ค าก้อน 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง สภาพและแนวทางการด าเนนิโครงการ

ส่งเสริมนสิัยรักการอา่นของสถานศกึษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชยีงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายกนกนาฎ  

สุกใส 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การใช้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นในการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



51 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นายจีระศักดิ ์ 

จันทรังษี 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง สภาพการบริหารและการจัดการ

โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ

และคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 6 นคร

เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางปราณีย ์  

ค าจันทร์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

แมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายณัฐชัย   

นิ่มประเสริฐ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูในรายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิตามความ

สนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 

นครเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางนฤนาถ  สุกใส การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง ธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศกึษาใน

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสันติ  ชุมภู การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

สถานศกึษาของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มยอ่ยท่ี 

1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 36 จ.เชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวชนุพร   

ค าอ้าย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง พฤตกิรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม

ยอ่ยท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 อ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางไพวด ี  

ศักยาภินันท์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.อนวัช  อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้น ากับ

วธีิการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อยท่ี 1 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



52 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นางสาวกมล

ลักษณ ์ ก้อนค า

น้อย 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง การใช้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นมรการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสมบุญ   

ไชยวงค์ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง การศึกษาบทบาทของผู้บริหาร

สถานศกึษาในการพัฒนาหลักสตูร

ท้องถิ่นของสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวแสงดาว  

ลาภใหญ ่

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง การศึกษาศักยภาพด้านการจดัการเรียนรู้

ของครูเพื่อรองรับการก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางกรรณิการ ์  

จันสม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศกึษากับ

ความเป็นครูมอือาชพีตามมาตรฐาน

วชิาชีพครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายสิทธิพงษ์   

จันสม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศกึษากับ

สุขภาพองค์การในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

พระมหาอเนกพงษ์  

เลีย้งถนอม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง สภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียนกลุ่มพระปริยัตธิรรม (แผนก

สามัญศกึษา) จังหวัดเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางกนกวรรณ  

เรืองสวัสด์ิ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศกึษา

สังกัดเทศบาลนครเชยีงราย 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางวลิาสินี  จันทร์

ลอื 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

การบริหารงานวชิาการกับผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้

พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 



53 

 
นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาโท 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษาสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นางพัชรินทร์  

กันทะสุข 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนในเขตอ าเภอเชียงรุ้ง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวมุกดา 

แก้วสม 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริมจรยิธรรมนักเรียน ในเขตอ าเภอ

เวยีงเชยีงรุ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสาวสุชีรา  

จันทร์สุข 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

การศึกษาการบริหารวชิาการดา้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ (O-

NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๖ 

อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมเชียงราย เขต 1 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายจักรพันธ์  มา

จักร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

การบริหารงานปกครองนักเรียนของ

โรงเรียนบ้านสันตคิีรีส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสุภัสสร  กาติ๊บ การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.บรรจง   

ไชยรินค า 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาท่ีสง่ผลถงึคุณภาพผู้เรียนของ

โรงเรียนบ้านสันตคิีรี 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นางสุดาวรรณ  

วรรณบวร 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 

นักศกึษา ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง 

จังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 

นายพรชัย  สวา่ง

ทิศ 

การศึกษา

มหาบัณฑิต 

ดร.พงษกร   

หงษ์กราย 

การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนในอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 

4-5 เมษายน 

2558 

0.10 
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นักศกึษา/ผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ปริญญาเอก 

อาจารย์ทีป่รึกษา/

ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหลง่เผยแพร่ วัน/เดือน/ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./

รางวลั 

นางสาวประไพ

รัตน์  ล าใจ 

การศึกษา

ดุษฎีบณัฑิต 

 การพัฒนาคุณธรรม : แนวทางการ

พัฒนา 

ว า ร ส า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปทีี่ 

2 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2557 

เดือน

กันยายน -

ธันวาคม 

2557 

0.40 

นางประภาภรณ์ 

วงค์แพทย ์

การศึกษา

ดุษฎีบณัฑิต 

 กา รศึ กษ าปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ว า ร ส า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 

2 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2557 

เดือน

กันยายน -

ธันวาคม 

2557 

0.40 

ผลการด าเนินงานด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนที่ได้ใน

ระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาและ

ผลงานของอาจารย์ 

2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ค าอธิบาย 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับพันธกิจหรอืจุดเน้นของหลักสูตรในคณะและสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศึกษา ให้ความส าคัญกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าในการจัดการเรียนการสอน

ทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนต้องการอาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรทุกระดับจบไปอย่างมีคุณภาพ 

มีความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นอาจารย์จึงเป็นตัวแปรส าคัญใน

การผลิตบัณฑิต เพราะอาจารย์ยิ่งมีความรู้ความสามารถมากก็สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน

ได้มาก วิทยาลัยการศึกษาจึงมีแนวปฏิบัติในการคัดเลือก พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่

สูงขึ้นและตรงกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการสอน เมื่อวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ วิทยาลัย

การศึกษายังไม่ได้ลงรายละเอียดตามช่ัวโมงการสอนและพันธกิจอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถเห็นภาระงาน

ของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคลให้

ชัดเจนต่อไป 

 เมื่อพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของแต่ละหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูล

อาจารย์ปริญญาเอกที่มีอยู่ในวิทยาลัย ประมาณ ร้อยละ 70 จากจ านวนอาจารย์ 14 คน แสดงผลดัง

ตารางสรุปด้านล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic staff 

Quality) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการ

ด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อย

สามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้  

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3+4)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก ) 

    = 3.34 
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ตารางสรุปคุณวุฒิอาจารย์ประจ าวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา 

ตรี โท เอก  

รวม 
ปี 56 ปี 57 ปี 56 ปี 57 ปี 56 ปี 57 

การศึกษา - 1 5 2 2 1 11 

การบริหารการศึกษา - - - - 5 - 5 

หลักสูตรและการสอน - - 1 - - 3 4 

รวม -        1 6 2 7 4 20 

 

 เมื่อพจิารณา FTEs ของอาจารย์แตล่ะหลักสูตร แสดงผลดังตารางสรุปด้านล่าง 

 

ระดับปริญญาตร ีจ านวน 1 หลักสูตร 7 แขนงวิชา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 
  

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 1  1 1 1    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 8 11 19 19 5 8 3 3 

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 9 11 20 20 6 8 3 3 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 
 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 1  1 1 1    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 8 11 19 19 5 8 3 3 

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 9 11 20 20 6 8 3 3 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 

 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 1  1 1 1    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 8 11 19 19 5 8 3 3 

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 9 11 20 20 6 8 3 3 

 

ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 
 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 2  2 2 2    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 2 4 6 6 2 4   

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 4 4 8 8 4 4   

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 
 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 2  2 2 2    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 2 4 6 6 2 4   

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 4 4 8 8 4 4   

 

 



58 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 

 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 2  2 2 2    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 2 4 6 6 2 4   

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 4 4 8 8 4 4   

 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) 
 

 

ประเภท 

ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จ านวน (ราย) FTEs ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ 2  2 2 2    

ผูช่้วยศาสตราจารย์         

อาจารย์ 1 4 5 5 1 4   

อาจารย์ Part-time         

อาจารย์พิเศษ (Visting 

professors/lecturers) 

        

วิทยากร         

รวม 3 4 7 7 3 4   

 

หมายเหตุ ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (ไม่มกีารเรียนการสอน วทิยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต) 
 

ผลการด าเนินงานด้านอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนที่ได้ในระดับคณะ

เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ตารางสรุปคุณวุฒิอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

2. ระเบียบการก าหนดภาระงาน 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.6 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ค าอธิบาย 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

โดยมีการจัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการเป็นรายบุคคล วิทยาลัยมีการวิเคราะหข์้อมูลอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ท าวิจัย ปัจจุบัน

วิทยาลัยการมีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัย จ านวน 2 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 10 อาจารย์จ านวน 18 คน ยังไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนีม้ีอาจารย์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.75  เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ และอาจารย์ จ านวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการแสดงดังตารางข้างล่าง  เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 6 คุณภาพบุคลากรสาย

วิชาการ (Academic staff Quality) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยง

กับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือ

พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้  

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3+4)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก ) 

    = 3.34 

 

ตารางอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
55 56 57 55 56 57 55 56 57 

การศึกษา        1  

การบริหารการศึกษา        2  

หลักสูตรและการสอน          

รวม        3  
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ปริญญาตร ีจ านวน 1 หลักสูตร 7 แขนงวชิา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2555 - - - - - 

2556 9 1 4 12 ปฏิบัติงานจรงิ 12 คน 

2557 - - 6 6 ลาศึกษา 1 คน 

 

ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2555 - - - - - 

2556 8 1 - 7 - 

2557 3 - - 3 - 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ปลายปีการศึกษา 
หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      

 

ปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ปลายปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล) 

2555 - - - - - 

2556 3 - 2 5 - 
2557 - - - - - 
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หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ปลายปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล) 

2555 - - - - - 

2556 3 - 2 5 - 
2557 - - - - - 

 

จ านวนผูข้อต าแหนง่ทางวิชาการ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล วันเร่ิมปฏิบัติงาน 
วันที่มสิีทธิยื่นขอ

ต าแหน่ง 
ประเมนิ 
การสอน 

ส่งผลงาน 
ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 ดร.สันติ บูรณะชาติ 1 ส.ค. 55 1 ส.ค. 57 17 ก.ย. 56 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 นางสาวเมทกิา เลิศปฐมา 1 ต.ค. 55 6 เม.ย. 58 26 เม.ย. 58 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 ดร.โสภา อ านวยรัตน์ 1 ส.ค. 56 1 ส.ค. 58 2 ก.ค. 58 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4 ดร.ธดิาวัลย์ อุ่นกอง 2 ธ.ค. 56 2 ธ.ค. 58 26 เม.ย. 58 ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
5 ดร.เกศราพรรณ พันธุศ์รีเกต คงเจริญ 1 ก.ค. 57 1 ก.ค. 59 25 เม.ย. 58 ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
6 ดร.น้ าฝน กันมา 2 ก.ค. 55 2 ก.ค. 57 - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
7 ดร.นันทมิา นาคาพงศ์ 3 ต.ค. 56 3 ต.ค. 58 - ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
8 ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ 1 ก.ค. 57 1 ก.ค. 59 - ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
9 ดร.รักษติ สุทธิพงษ์ 1 ก.ค. 57 1 ก.ค. 59 - ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
10 นางสาวกัญจนี ศรีโสภา 3 มิ.ย. 56 3 มิ.ย. 61 - ยังไมมี่สิทธิ์ยื่นขอ 
11 นายพิศาล เครือลิต 1 มิ.ย. 55 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

12 นางสาวขวัญชนก ข าตั้ง 2 ก.ค. 55 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

13 นางสาวดรุณี อภัยกาวี 1 มิ.ย. 55 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

14 นายตระกูลพันธ ์ยุชมพู 1 ก.ค. 56 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

15 นายอรรถพล คณิตชรางกูร 1 ก.ย. 57 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

16 นายศราวุธ จอมน า 20 ต.ค. 57 - - ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ผู้มสีิทธิ์ยื่นขออยู่ระหว่างด าเนนิการ คิดเป็นร้อยละ 25 

2. ผู้ยังไม่มสีิทธิ์ขอเตรยีมด าเนินการ คิดเป็นรอ้ยละ 75 

 

ผลการด าเนินงานด้านอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคะแนนที่ได้ในระดับ

คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนรายบุคคลการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ค าอธิบาย  

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

เป็นผลงานที่มีคุณค่ า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แขง่ขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI หรอื SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสทิธิบัตรหรือสทิธิบัตร หรอืเป็นผลงานวิชาการรับ

ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าร าหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีแนวคิดว่างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ด าเนนิการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนสิิตนักศกึษา และ

งานวิจัยนั้นสอดรับกับวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษา มีมีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอน

ต้องมีมีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า

อาจารย์ประจ ามีความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัย

การศกึษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ ทั้งงานวิจัย ต ารา 

เอกสารการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้วิทยาลัย

การศกึษามีการจัดสรรงบประมาณแก่อาจารย์เพื่อท างานวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาแหล่งทุน

วิจัยภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการศึกษาเป็นที่

ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข ส่งผลให้อาจารย์มีการ

พัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับนิสิตอย่างต่อเนื่อง กรณีระดับปริญญาเอก มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและ

ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่นิสิตบางส่วนอยู่ระหว่างการด าเนินการท า

วิทยานิพนธ์จึงยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศึกษาให้ค าปรึกษา ดูแลอย่าง

ใกล้ชิด ข้อมูลแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์แสดงดังตารางด้านล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 14.4  

ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มี

เอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่

การแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้ 

ในปี 2558 วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายด้านการวิจัย โดยจัดท าแผนงานพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมนักวิจัย มีกิจกรรมที่สนับสนุน คือ 1. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย 2. จัดหาเครือข่าย

และแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัย 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 4. สร้างทีมสนับสนุนนักวิจัยทั้ง
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จากบุคลากรสายสนับสนุนและจากนิสิต และ 5. สร้างโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์มีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น  

 

ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ

ผลงานของอาจารย์ 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

อาจารย์ที่

ปรึกษาผูท้ า

ผลงาน/ร่วม 

นักศกึษาผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงานแหล่งเผยแพร ่ วันเดือนปทีี่

เผยแพร ่

ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ./รางวัล 

     

     

     

     

 

 

ผลการด าเนินงานด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยคะแนนที่ได้ในระดับคณะ

เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 

2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของอาจารย์ วทิยาลัยการศกึษา 

3. แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

6. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา 

ค าอธิบาย  

อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ  ตาม

ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน

วิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็น

ต้น 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน

กรณีสายวิชาการ วิทยาลัยการศกึษามีแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้

ตามภาระที่ได้รับมอบหมาย และที่ตนเองต้องการ มีแผนพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการเป็น

รายบุคคล มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ 

การศกึษาดูงาน และการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้อาจารย์มทีักษะความรูท้ี่ทันสมัยเพื่อ

น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ วิทยาลัยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้กับ

สถานศึกษาในประเทศลาว และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2557 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศกึษาได้รับการพัฒนา แสดงผลดังตารางข้างล่าง เมื่อพจิารณาเกณฑ ์AUN 

12  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความ

ว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอ

แตก่ารแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้ 

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3+3)/3 (ระดับปริญญา ตร ีโท และเอก ) 
    = 3 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวชิาชีพ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการพัฒนาทาง

วชิาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม

ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

จ านวน

(ชั่วโมง) 

การใช้ประโยชน ์

1 ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ

หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ 1 ณ เบลล์ 

วิลล่า  

รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่11-13 พ.ค. 

58 

15 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านการ

บรหิาร 

2 ดร.น้ าฝน กันมา ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิ(ICER 2015) วันที่ 26-28 

พ.ค.58 ณ โรงแรมโลตัสปางสวน

แก้ว จ.เชียงใหม ่

12 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

3 ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิ(ICER 2015) วันที่ 26-28 

พ.ค.58 ณ โรงแรมโลตัสปางสวน

แก้ว จ.เชียงใหม ่

12 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

4 ดร.รักษิต สุทธิพงษ ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 

วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 58 

กองบรหิารงานวิจัย มหาวิทยาลัย

นเรศวร  จ.พษิณุโลก 

32 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

5 ดร.โสภา อ านวยรัตน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ

หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ 1 ณ เบลล์ 

วิลล่า  

รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่11-13 พ.ค. 

58 

9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านการ

บรหิาร 

6 ดร.สันติ บูรณะชาติ เป็นผู้แทนหลกัสูตรการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา ณ ห้องประชมุศรสีุนทร

โวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุ

สภา ส านักงานเลขานุการคุรุสภา 

กรุงเทพ ฯ วันที่ 10-11 มี.ค.58 

7 เพื่อน าเสนอข้อมูลหลักสูตร

การศึกษาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา 

7 ดร.นันทิมา นาคาพงศ ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรื่อง”การ

วัดผลประเมินผลการศึกษา” 

6 เพื่อเผยแพร่ความรูด้้านการ

วัดและประเมินผล 

8 ดร.จักรกฤษณ ์จันทะคุณ  เข้าร่วมประชุม ปฐมนิเทศ เพื่อรับฟัง

และซกัถามแนวทางการบรหิาร

จัดการทุนระเบียบการเงินและบญัชี 

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุ

โกศล กรุงเทพฯ วันที่ 4-6 มิ.ย. 58 

 

12 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดการพัฒนาทาง

วชิาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม

ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

จ านวน

(ชั่วโมง) 

การใช้ประโยชน ์

9 ดร.วิลาวัลย ์โพธิ์ทอง เข้าร่วมติดตามและเก็บข้อมลูวิจัย 

โครงการวิจัยและพัฒนาครู

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ โดยใช้

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่

มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน 

ELS วันที่  4-5 ส.ค. 58 และ 10-11 

ส.ค.58 

12 บูรณาการงานวิจัย 

10 อ.เมทิกา  เลิศปฐมา น านิสิตศึกษาตามสภาพบรบิทจริง

ในสถานศึกษา รายวิชา353432 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

รายวิชา355431 คอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษาและรายวิชา 369424 

ศิลปะการสอน ณ.โรงเรียนจุน

วิทยาคมและโรงเรียนแม่ใจ 

วิทยาคม วันที่ 30 ม.ค. 58 

6 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

11 อ.กัญจนี ศรีโสภา น านิสิตศึกษาตามสภาพบรบิทจริง

ในสถานศึกษา รายวิชา353432 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

รายวิชา355431 

6 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรดังน้ี 
หลักสูตร ระดับคะแนน AUN.12 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 3 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 3 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3 

 

ผลการด าเนินงานอาจารย์ได้รับการพัฒนาคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้

ระดับ 3 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 

2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของอาจารย์ วทิยาลัยการศกึษา 

3. แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

6. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.9 ร้อยละของหลักสูตรในวิทยาลัยการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ค าอธิบาย  

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจ าเป็นต้องรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรของแต่ละสถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศกึษา เปิดหลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา) ระดับปริญญาโท (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามองค์ประกอบ 1.1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา ในการ

บริหารหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ใน

วิทยาลัย มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรดูแลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนการ

บริหารจัดการหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ 

หลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพและมาตฐานการผลิตโดยคุรุสภา 

ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอีกด้วย  

ทั้งนี ้ ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผา่นองค์ประกอบที่ 1 ของวิทยาลัย เท่ากับ 

   (3/3)X100 = 100 % 
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ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุเมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
ท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน

หลักสูตร

ทัง้หมด 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TQF 
สกอ.แจง้ผลการรับทราบแล้ว ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1 กศ.บ.(การศึกษา) 

-แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

-แขนงวิชาเคมี 

-แขนงวิชาชีววิทยา 

-แขนงวิชาฟิสิกส์ 

-แขนงวิชาพลศึกษา 

-แขนงวิชาภาษาไทย 

-แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

1 1   1   

2 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 1  1   1  

3 กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1  1   1  

4 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1   1   1 

5 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1   1   1 
รวม 5 1 2 2 1 2 2 

หมายเหตุ ขอ้มูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558 

 

ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ของวิทยาลัย เท่ากับ 

   (3/3)X100 = 100 % 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ค าสั่งกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก 

2. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาตรี  

3. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาโท 

4. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาเอก 
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C. 10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบาย 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและจัดการ

มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 

โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 10.1 บทบาทและหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ า 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของคณบดี 
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C. 10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

ค าอธิบาย  

 สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่

แตกต่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนด

นโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย วางระเบียบข้อบังคับ  การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอน

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งการก ากับ

ก ารบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหนา้สาขา และหัวหนา้ส านักงานเลขานุการเป็นผูดู้แลก ากับการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา 

และมีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา มีบทบาทและหน้าที่เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 ทั้งนีค้ณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยการศึกษาต้องมีการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการประจ าส่วนงานของวิทยาลัย 

ก าหนดให้มีการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ตามปีปฏิทิน  ซึ่งในแบบประเมินมีรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการติดตามผลการ

ด าเนนิงานของวิทยาลัย ฯ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลักธรรมาธิบาล รวมถึงตอ้งมบีทบาทในการสร้าง

ผลประกอบการที่ดีของวิทยาลัยด้วย ตามแบบประเมินข้างล่างนี้ เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา 

ปรับปรุง การบริหารวิทยาลัยและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัย

การศกึษาต่อไป 
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แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

 

โปรดเลือกค าตอบโดยเลอืกในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

     ความหมายของระดับความคดิเห็น  

5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด  

4 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย  

1 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

 

1. ด้านการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

ข้อ

ที่ 
ประเด็นการประเมนิ 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

1.1 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เขา้ใจบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
     

1.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 21 (2) และมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

     

  1) วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย      

  2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เก่ียวกับหลักสูตรส าหรับวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย      

  3) พิจารณาระเบยีบและออกขอ้บังคับภายในวิทยาลัยตลอดจนปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยไม่ขัด

ต่อนโยบาย  / ระเบยีบ และขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย 

     

  4) พิจารณาเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย      

  5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย      

  6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      

  7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี      

  8) พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

     

  9) ก ากับติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยมอบหมายและให้      

  10) ผลการด าเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัย มีผลสัมฤทธ์ิและมีความสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยก าหนด 
     

  11) ท าหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของ

วิทยาลัย 

     

  12) ติดตามใหว้ิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 

     

1.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ได้ท าหน้าท่ีในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

การประจ าป ีและให้ข้อเสนอแนะแก่ หน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปตามทิศทาง เปา้หมายที่

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยก าหนด ในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้

     

  1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน      

  2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์      
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ข้อ

ที่ 
ประเด็นการประเมนิ 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

   3) ด้านการบริหารทางวิชาการ      
  4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
  5) ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา      
  6) ด้านการเงิน งบประมาณ      
  7) ด้านการบริหารความเสี่ยง      
  8) ด้านการจัดการความรู้      
  9) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก       
  10) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
  11) ด้านกายภาพ       
  12) การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ      

1.4 คณะกรรมการประจ าคณะได้ด าเนินการบริหารจัดการวิทยาลัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ้ ดังต่อไปนี้      

  1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแผนปฏิบัติ
งาน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 

     

  2) หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) มีการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี, ควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างคุม้คา่ 

     

  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สามารถบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการ 

     

  4)  หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) รับฟัง และน าขอ้เสนอแนะขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการไปด าเนินการ
อย่างเต็มความสามารถ 

     

  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการประชาสัมพันธใ์ห้ข้อมูลขา่วสารแก่หน่วยงานวิทยาลัย, มี
กระบวนการท างานเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมา 

     

  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปดิโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และ

พัฒนาหน่วยงาน 
     

  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้การบริการต่อผูรั้บบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

     

  8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับในการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม 

     

  9) หลักความเสมอภาค (Equity) การให้การปฏิบัติและการบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเทา่เทยีมกัน      

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ, มีการหาขอ้ตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

     

 

 

 

 

 



73 

 
 

2. ด้านการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ความเหมาะสมของความถ่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย      
2. ความเหมาะสมของการประชุมก าหนดให้มีการส่งวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม      
3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละคร้ัง      
4. ความเหมาะสมของเอกสาร ขอ้มูล ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัย 
     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแต่ละคร้ัง      
6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา ได้ด าเนินงานครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. คณะกรรมการประจ าท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ท าก าหนดใน พรบ. 

2. คณะกรรมการประจ าก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 

3. คณะกรรมการประจ าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

4. คณะกรรมการประจ าติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นท่ี 1  พันธกิจ 

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 และก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา จ านวน 8 คน ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ย

ร้อยละ 90 และมีการแจ้งมติที่ประชุมให้บุคลกรของวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการตดิตาม

ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอ่ไป  

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

ประธานกรรมการ 

2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนสิิต 

(ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศร)ี 

กรรมการ 

3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(ดร.ธิดาวัลย์   อุ่นกอง) 

กรรมการ 

4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

(ดร.น้ าฝน  กันมา) 

กรรมการ 

5 ดร.โสภา  อ านวยรัตน์ กรรมการ 

6 ดร.สันติ  บูรณะชาติ กรรมการ 

7 นางสาวกัญญาภัทร  วิมลสุต เลขานุการ 

8 นางสาวยลดา    เพิ่มกร ผูช่้วยเลขานุการ 
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ประเด็นท่ี 2  ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหาร 

 คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์  และการบริหารวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย ด้านการ

บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลสุขภาพ  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ก าหนดนโยบายการบริหาร

วิทยาลัยผ่านทางแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการมอบหมายให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีในแต่ละ

ฝ่ายร่วมกันก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตร  การจัดก าหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศกึษา การวิเคราะหค์วามเสี่ยง และประกาศที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสติ 

   

ประเด็นท่ี 3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 คณะกรรมการฯ ได้รับการจัดตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วน

งาน พ.ศ. 2553 มีการประชุมเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง ในการประชุมมีการจัดท าระเบียบวาระการ

ประชุม และแจ้งให้ผู้ประชุมทราบล่วงหน้าก่อน มีการบันทึกรายงานการประชุม  และมีการพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง 

 

ประเด็นท่ี 4 การติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 

 - คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานอย่างระมัดระวัง และเป็นระบบ (Duty 

of Care)  โดยมีการตดิตามผลการด าเนินงานจากรายงานการประชุม ของงานวิชาการ  งานบริหารและ

กิจการนสิิต งานพัฒนาและวิจัย ผา่นทางการประชุมคณะกรรมการฯ และมีการติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการรายงานการบริหารความเสี่ยง รายงานระบบการประกันคุณภาพ 

รายงานการเงนิ รายงานการใชพ้ัสดุ ท าให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงผลการด าเนินงาน  และสามารถให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 - การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย (Duty of 

Loyalty) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปด้วยความยุติธรรมค านึงถึง

ประโยชน์ของนิสติและบุคลากรอย่างเป็นเหตุเป็นผลภายใต้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

 - ปฏิบัติตามกฏิกา (Duty of Obedience) การควบคุมและติดตามงานก ากับดูแลให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 - โปรงใสเปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ (Duty of Disclosure)  มีการแจ้งมติที่ประชุมให้

บุคลากรของวิทยาลัยทราบทุกครั้ง ผา่นทางเว็บไซด์  
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ประเด็นท่ี 5 หลักธรรมาภิบาล 

 คณะกรรมการฯ ด าเนนิงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 10 ประการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ก าหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การ

ด าเนนิงานสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมอย่าง

เคร่งครัด  ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และมีการก าหนดภาระหน้าที่ ของ

คณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน 

 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีระบบสารสนเทศระหว่างนิสิตกับวิทยาลัย ผ่านทาง 

Facebook รวมทั้งการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อย่าง

ชัดเจน และมีการประเมินตนเอง 

 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  มีรายงานทางการเงิน และพัสดุที่สามารถตรวจสอบได้ 

รวมทั้งตดิตามผลการด าเนนิงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  มติที่ประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

โดยคณะกรรมการฯ จะรับฟังความเห็นของบุคลากรผา่นทางกรรมการที่น าเสนอในที่ประชุม 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  คณะกรรมการฯ มอบหมายให้รองคณบดี และ

ผูช่้วยคณบดีปฏิบัติงานตามมตทิี่ประชุม  

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ยึดระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมายภาระหน้าที่ให้กับ

บุคลากรของวิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อสรุปในประเด็นที่ส าคัญต่างๆ จะเปิด

โอกาสใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป เชน่ การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี

ของวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ คะแนนที่ได้

ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2 

เอกสารอ้างอิง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส่วน

งาน พ.ศ. 2553 

2. แบบประเมินคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา 
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C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 

ค าอธิบาย  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุ  

ผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ  จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ 

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการ

จัดการตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหนา้สาขา และหัวหนา้ส านักงานเลขานุการเป็นผูดู้แลก ากับการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา 

และมีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา มีบทบาทและหน้าที่เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ คณบดีต้องมี

การประเมนิการปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามแบบ

ประเมินข้างล่างนี้ เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารวิทยาลัยและพัฒนาตนเอง

ให้มปีระสิทธิภาพในการบริหารงานของวทิยาลัยการศกึษาต่อไป 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) 
 

 ช่วงระยะเวลาประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในช่วง วันที่  1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

(ปีงบประมาณ 2558) 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

1.1 เพศ                 หญิง    ชาย  

 

 1.2 สถานภาพบุคลากร          สายวิชาการ    สายสนับสนุน  

                                               อื่นๆ.......................................................... 
 

   

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการประเมินด้านสมรรถนะและการบริหารงานของคณบดี    

     ความหมายของระดับความคิดเห็น  

5 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด  

4 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  

3 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ นอ้ย  

1 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง  ตามความเป็นจริง หรือตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

และหากท่านไม่สามารถตอบแบบสอบถามข้อใดได้กรุณาข้ามไปในข้ออื่น 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1 ด้านสมรรถนะคณบด ี      

 1.1 ความใฝ่รู้ (Learning Motivation)      

 1.2 การท างานเป็นทีมและการสร้างเครอืขา่ย (Teamwork and Networking)      

 1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)      

 1.4 ทักษะด้านการสื่อสาร/การใชภ้าษา/การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ(Foreign 

Language Usage and Information Technology Skills) 

     

 1.5 ทักษะทางการบริหารจัดการ (Management)      

 1.6 ทักษะการวางแผน (Planning)      

 1.7 การมีวิสัยทัศน์ (Visionary Mind)      

 1.8 การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)      

 1.9 การมหีลักธรรมาภบิาลในการบริหาร (Good Governance)      

2 ด้านประสทิธิภาพการบริหารหลักสูตร      

 2.1 ด้านการบริหารหลักสูตร (การผลิตบัณฑิต & ด้านงานวจิัย)      

 2.2 คณบดีมีการมอบหมายภาระงานและกระจายอ านาจลงในระดับหลักสูตร      

 2.3 คณบดีให้ความสนใจและผลักดันให้มกีารปรับปรุงหลักสูตร คุณวุฒิ

อาจารย์ และอุปกรณก์ารเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขัน

ให้กับบัณฑิต 

     

 2.4 คณบดีมีโครงการใหม่ๆ เกีย่วกับกิจกรรมการเสริมสร้างนักศึกษาและ

บัณฑิต ให้มีคุณธรรมอยา่งสม่ าเสมอ (เชน่ กิจกรรมจิตอาสา ท าประโยชนแ์ก่

ผู้อ่ืน แก่ชุมชน หรือท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยส่งเสริมให้นักศกึษาคิด

ริเร่ิมด าเนนิกันเอง และมีการเรียนรู้บูรณาการจากการท ากจิกรรม) 

     

 2.5 คณบดีได้ด าเนินการให้มกีารประเมินสัมฤทธ์ิผลของการผลิตบัณฑิตและ

บัณฑิตศกึษาจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและน าผลการประเมินมาพัฒนา

หลักสูตร 

     

 2.6 คณบดีส่งเสริมและสนับสนุน หาแหลง่ทุนให้คณาจารย์และบุคลากรฝ่าย

สนับสนุนท าวิจัย 

     

 2.7 คณบดีเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางหรอืด าเนนิการเพื่อมุ่งความเป็นเลิศ

ในงานวิจัยของคณะอย่างชัดเจน 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

3 ด้านประสทิธิผลของการบรหิารงานตามตัวบ่งชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์

ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน 

     

 3.1 คณบดีใหค้วามสนใจในยุทธศาสตร์ท่ีได้น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย 

ดังตอ่ไปน้ี  (ให้ระบุในข้อยอ่ย) 

ก. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ข. การบริการวชิาการเพื่อสังคม  

ค. การด ารงศลิปวัฒนธรรม 

ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     

 3.2 คณบดีด าเนินการผลกัดันยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ไปสูก่ารปฏบัิติ 

(ให้ระบุในข้อยอ่ย) 

ก. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ข. การบริการวชิาการเพื่อสังคม  

ค. การด ารงศลิปวัฒนธรรม 

ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     

 3.3 ความเห็นของท่านต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์แต่ละดา้น (ให้ระบุขอ้

ย่อย) 

ก. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ข. การบริการวชิาการเพื่อสังคม  

ค. การด ารงศลิปวัฒนธรรม 

ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     

 3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณบดีดังกล่าวขา้งต้นกบัยุทธศาสตร์

สถาบัน 

     

 3.5 การน าผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ไปท าให้เกิดประโยชนต์อ่เนื่อง      

4 ด้านการแสวงหารายได้ (งานเกีย่วพันกับภารกจิของคณะ & ดา้นบริการ

วิชาการแก่ชุมชน) 

     

 4.1 คณบดีสามารถสร้างการด าเนนิการผ่านเครอืขา่ย เพ่ือการสนับสนุน 

ตลอดจนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ หรอืเอื้อตอ่การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้ (ท้ังท่ีเป็นเงิน และทรัพยากรท่ีมีมูลค่าในรูปแบบอื่น) 

     

 4.2 คณบดีสามารถด าเนินการให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้

จากงานวจิัยและงานบริการวิชาการของคณะ เข้ากับการบริการวิชาการแก่

ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จน

เป็นท่ียอมรับของชุมชน หรือได้รับการคัดเลอืกให้ไปบริการทางวิชาการแก่

หนว่ยงาน / องค์กรภายนอกไดแ้ละมีรายได้ผา่นเข้าระบบของสถาบัน 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

5 การบริหารงานและความรับผดิชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย 

     

 5.1 ความสามารถดา้นการบริหารยุทธศาสตร์      

 5.2 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง      

 5.3 การวางระบบสารสนเทศ/หรือจัดให้มีระบบสารสนเทศในการตัดสนิใจเชงิ

บริหาร 

     

 5.4 การจัดการความรู้ในคณะ      

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
****** ขอขอบคุณยิ่งท่ีให้ร่วมมือตอบแบบประเมิน ****** 
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สมรรถนะคณบด ี

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มีการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 

เพื่อการเป็นรายงานผลการด าเนินงานและรับทราบถึงสมรรถนะของคณบดีแต่ละคณะ โดยในปี

การศกึษา 2557 คณบดีวิทยาลัยการศกึษา ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้ 

 

ประเด็นท่ี 1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

1. วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยการศกึษา 2558 - 2561 ดังนี้  

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 - บูรณาการองคค์วามรูเ้พื่อตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล  

 - ส่งเสริมการบูรณาการ  องค์ความรู้เพื่อพัฒนา ถ่ายทอด และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและ

สังคม 

 - สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นบริการวิชาการแบบมีสว่นร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน หน่วยงานและ

ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงนิ 

 2. การด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิทยาลัยการศึกษาด าเนินการพัฒนา

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา 

พะเยาโมเดล  โดยได้ส ารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในเครือข่าย

ความรว่มมอื จ านวน 8 โรงเรียน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาพะเยาโมเดล เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ววิทยาลัยการศึกษาได้

ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ยึดปณิธานของ

มหาวิทยาลัยพะเยาและภารกิจของวิทยาลัยการศกึษาเข้าด้วยกันจึงได้ข้อสรุปว่าการจะพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาได้นัน้ต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีุณภาพ 

 3.  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน:กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 

161211  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 และ 161342 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขณะเดียวกันโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมายก็มีสว่นรว่มกับชุมชนในการแสวงหา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อน ามาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาอีกด้วย  

ดังนัน้การด าเนินงานดังกล่าวจงึเป็นการท างานรว่มกันแบบพันธมิตรและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้กี่ยวข้องทุก

ภาคส่วน 
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 4. การตดิตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จ านวน 4 เดือน ตั้งแตเ่ดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายพร้อมทั้งส ารวจความต้องการและ

ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในด้าน

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน เพื่อติดตามค้นหา Best Practice ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อน ามาสู่

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:

กรณีศกึษา พะเยาโมเดล  

5. ผลที่เกิดเมื่อด าเนินโครงการ ฯ เสร็จสิน้ มีหลายประเด็น ดังนี้   

 ประเด็นที่ 1 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 

   มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษาด าเนินการให้บริการวิชาการด้านความรู้

แก่ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน และ

ได้โจทย์การวิจัยจากชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

  เกิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36(เชยีงราย-พะเยา) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประเด็นที่ 2 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 ประเด็นที่ 3 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมนิได้ 

     โครงการฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาลัยการศกึษาส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36(เชยีงราย-พะเยา) โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังโมเดลที่ได้

น าเสนอเบื้องต้น และสัมพันธภาพของระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วนดีขึ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และเกิดพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ประเด็นท่ี 2 ประสิทธิผลการบรหิารหลักสูตร 

 วิทยาลัยการศึกษามีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และ เอก ซึ่งคณบดี วิทยาลัย

การศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยการศกึษามีการปรับปรุงหลักสูตร และรับการประเมินโดยคุรุสภา ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2557 

 3. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2557 

 4. จัดท าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2557 

 5. จัดท าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2557 

 ทั้งนี้  เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน จึงได้มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีจ านวนเพียงพอและสอดคล้อง ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

ประเด็นที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่ง

สอดคล้องกับระดับสถาบัน 

 วิทยาลัยการศึกษามีการด าเนินงานตามพันธกิจครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัย

การศึกษา 2558 - 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ทั้งนี้ปีการศึกษา 2557 คณบดีวิทยาลัย

การศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ  ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษาด าเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ จ านวน 20 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 68 ตัวบ่งชี ้ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 68 ตัวบ่งชี ้ คิดเป็นร้อย

ละ 100 

2. โครงการในแผนปฏิบัติการมีทั้งสิ้น 49 โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 49 

โครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนตัวชี้วัด  156 ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 156 ตัวชี้วัด  คิดเป็นรอ้ยละ 100  

 

ประเด็นท่ี 4 การแสวงหารายได้ 

 วิทยาลัยการศึกษามีการแสวงหารายได้จากการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก แผน ข นอกจากนี้ วิทยาลัยมีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่

ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดองค์กรการบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 

2557  

 

ประเด็นที่ 5 การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 - การบรหิารยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยการศึกษามีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และ เอก ซึ่งคณบดีวิทยาลัย

การศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารงานของ

วิทยาลัยการศึกษาทุกพันธกิจ มีการค านึงถึงหลักการบริหารและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การด าเนินงานทุกพันธกิจบรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ที่ก าหนดในแต่ละปี วิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนของการบริหารงานตามพันธกิจและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บริหารได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่ถ่ายทอดให้รอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบใน

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส และตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทุก 

6 เดือน  นอกจากการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการศึกษาแล้ว วิทยาลัยการศึกษายังการประสาน
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เครือข่ายกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรอื่นๆ ที่สามารถร่วมผลิตบัณฑิตครูทั้งระดับ

ปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการ

บริหารหลักสูตรและพัฒนานิสติครูให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - การบรหิารความเสี่ยง 

วิทยาลัยการศกึษามีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริ

หารความเสี่ยง มีการก ากับ ติดตาม รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มีการน าระบบควบคุมและระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด าเนินงานตามปกติ ซึ่งเป็นผลจาการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่สง่ผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพื่อช่วยให้ระดับความเสี่ยงลดลง  และเมื่อพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง

ในทุกพันธกิจ โดยเมื่อมีการรายงานความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการแจ้งต่อ

หนว่ยงานย่อยภายในวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและมีการ

สื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เอือ้ต่อการบริหารในการตัดสินใจ ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยการศกึษา ใช้ระบบฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยได้เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ ระบบ

ประเมินการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่จะให้

ครอบคลุมทุกส่วนงานที่จ าเป็น เบื้องต้นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูออนไลน์ ซึ่งต่อไปจะพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพเป็นล าดับต่อไป  

 - การจัดการความรู้ในคณะ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management; KM) ในองค์กร เพื่อน าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

งาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ โดยให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้และท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการ

รวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร เพื่อน ามาพัฒนาให้

เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยการศึกษาจึงส่งเสริม

ให้มีการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของบุคลากร ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมใน

คณะฯ ที่ต้องมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งองค์กรและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ระหว่างสถาบัน โดยเน้นการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างน้อย 3 ด้าน คือการเรียนการสอน 

การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 2557 วิทยาลัยการศึกษามีโครงการเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หัวข้อ “การประเมนิมาตรฐานหลักสูตร
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และมาตรฐานการผลิตเพื่อการรองรับปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา ”

โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย หัวข้อ “การวิจัยในช้ันเรียน และการ

บริการวิชาการ” ที่มีสถาบันผลิตครูเขตภาคเหนือเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เป็นเครือขา่ยร่วมกัน 
 

ผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 

ผลการประเมินได้ระดับ 2 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วน

งาน พ.ศ. 2553 

2. แบบประเมินคณบดี 
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C.11  บคุคลกรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

ค าอธิบาย  

 บุคลากรประจ าสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 

ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เชน่ อบรม 

ศกึษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ ศกึษาดูงาน เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน

กรณีสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ

ความรู้ตามภาระที่ได้รับมอบหมาย และที่ตนเองต้องการ มีการกระตุ้นให้สายสนับสนุนท าวิจัยสถาบัน

เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมประชุม

วิชาการ เพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงาน และการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน 

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะความรู้ที่ทันสมัยเพื่อน าสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัย

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ วิทยาลัยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มี

ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

แสดงผลดังตารางข้างล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff 

Quality) และ AUN 12  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) ร่วมกัน ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมี

การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา ซึ่งวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (2+2+2)/3 (ระดับปริญญา ตร ีโท และเอก ) 
    = 2 
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ตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ล าดับ ชื่อ สกุล รายละเอียดการพฒันาทาง

วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม

ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

จ านวน

(ชั่วโมง) 

การใช้ประโยชน ์

1 นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

2 นางสาวปวันรัตน์ วังมา ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

3 นางสาวสุนรัีตน์ ศรีทนต์ ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

4 นางสาวสริิกร บุญศิริ ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

5 นางสาวยลดา เพิ่มกร ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

6 นายเอกพล โพธิจันทร์ ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง 

PN -9 หอประชุมพญาง าเมอืง 

มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 4-5 

มถิุนายน 2558 

14 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

7 นางสาวสรญา เงินเย็น อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพทางการศกึษา ของ

ตัวบ่งช้ีด้านบุคลากร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA และ CUPT   วันท่ี 17-18 

ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพเิรียล

โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รสีอร์ท อ.เชยีง

แสน         จ.เชยีงราย 

8 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล รายละเอียดการพฒันาทาง

วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม

ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

จ านวน

(ชั่วโมง) 

การใช้ประโยชน ์

8 นายวิทวัส ธวิัย อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพทางการศกึษา ของ

ตัวบ่งช้ีด้านบุคลากร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA และ CUPT วันท่ี 17-18 

ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพเิรียล

โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รสีอร์ท อ.เชยีง

แสน   

จ.เชยีงราย 

8 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

9 นายอภเิดช เทพรังสาร อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพทางการศกึษา ของ

ตัวบ่งช้ีด้านบุคลากร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA และ CUPT  วันท่ี 17-18 

ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพเิรียล

โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รสีอร์ท อ.เชยีง

แสน   

จ.เชยีงราย 

8 เพื่อท ารายงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับ

หลักสูตรและคณะ 

 

ผลการด าเนินงานด้านบุคคลกรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 

ผลการประเมินได้ระดับ 2    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 

2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของสายสนับสนุน วิทยาลัยการศกึษา 

3. แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

6. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C. 12 ความพึงพอใจของนักศกึษา 

 ค าอธิบาย 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้ 

ค าปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือ

ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้

งาน ทันสมัย 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

กาด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศึกษาเปิดท าการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก และในแต่ละภาค

การศึกษาจะมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตผ่านระบบ reg ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ทราบ

ถึงคุณภาพของอาจารย์ในประเด็นต่างๆ และปัจจัยเกื้อหนุนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตให้มี

ประสิทธิภาพ แต่ในระบบ reg มีประเด็นการประเมินที่ไม่ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของนิสิตเช่น การ

ให้ค าปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่

เอือ้ต่อการเรียนรู ้เชน่ หอ้งสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ ์วารสาร ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น แหลง่เรียนรู้ 

สื่ออเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ว่าสิ่งสนับสนุนเหล่านีม้ีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใชง้าน ทันสมัย 
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ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าการการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ในปี

การศึกษา 2557 ในการส ารวจแต่ละครั้งใช้จ านวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนนิสิต         

ในการส ารวจข้อมูลพบว่า ข้อมูลความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ด้าน ในปี

การศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.07 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกด้านเมื่อเทียบกับข้อมูล

ในปีการ 2557 มีคะแนนร้อยละ 3.07 มีผลลดลงแสดงผลตามตารางข้างล่าง และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ 

AUN 9 การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  (Student Advice and SupportAcademic staff 

Quality) AUN 10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilitaties and Infrasstructure) AUN 

11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning 

Process)  เกณฑ์ย่อย 11.5 และ AUN 15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 

Satisfaction) ร่วมกัน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนา

เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้  

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (3+3+3)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก ) 

    = 3  

หัวข้อ ปริญญาตร ี

56 57 

1. บริการด้านหอ้งสมุดและแหลง่เรียนรู้ 4.10 3.18 

2. บริการด้านกายภาพท่ีเกือ้หนุนต่อการเรียนรู้ 4.25 3.17 

3. บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 4.15 2.74 

4. บริการด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน

บริเวณโดยรอบ 

3.80 3.18 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 3.07 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านความพึงพอใจของนักศึกษาคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการ

ประเมินได้ระดับ 2    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี 

3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท 

4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก 
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C.13 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ใน

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีจิตสาธารณะอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

การด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

  

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจหนึ่งที่วิทยาลัยการศึกษาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การ

บริการวิชาการแก่สังคม โดยวิทยาลัยการศึกษามีนโยบายและแผนการบริการที่ชัดเจน มีการสนับสนุน

งบประมาณ การด าเนินงานมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การบริการวิชาการที่วิทยาลัยด าเนินการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย  ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนิสติครูและบุคลากร

ในวิทยาลัย ดังนี ้ 

 1. วิทยาลัยมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัย

การศกึษา 2558 - 2561 ดังนี้  

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
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 - บูรณาการองค์ความรู้เพื่อตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล  

 - ส่งเสริมการ บูรณาการ  องค์ความรูเ้พื่อพัฒนา ถ่ายทอด และแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ชุมชนและ

สังคม 

 - สร้างเครอืข่ายความรว่มมอืด้านบริการวิชาการแบบมีสว่นร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน หน่วยงานและ

ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

 2. การด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิทยาลัยการศึกษาด าเนินการพัฒนา

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา 

พะเยาโมเดล  โดยได้ส ารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200 คน จาก

โรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 8 โรงเรียน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาพะเยาโมเดล จากโรงเรียน

เครือข่ายความร่วมมือ  8 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36     

(เชียงราย-พะเยา) ได้แก่  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม โรงเรียนเชียงค า

วิทยาคม โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนจุน

วิทยาคม เมื่อได้ขอ้มูลเบือ้งตน้แล้ววทิยาลัยการศกึษาได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ยึดปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาและภารกิจของวิทยาลัย

การศึกษาเข้าด้วยกันจึงได้ข้อสรุปว่าการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้นต้องพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มคีุณภาพ 

 3.  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน:กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 

161211  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 และ 161342 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขณะเดียวกันโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมายก็มีส่วนรว่มกับชุมชนในการแสวงหา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อน ามาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาอีกด้วย  

ดังนัน้การด าเนินงานดังกล่าวจงึเป็นการท างานรว่มกันแบบพันธมิตรและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้กี่ยวข้องทุก

ภาคส่วน 

 4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จ านวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายพร้อมทั้งส ารวจความต้องการและ

ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในด้าน

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน เพื่อติดตามค้นหา Best Practice ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อน ามาสู่การ

พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:

กรณีศกึษา พะเยาโมเดล  
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5. ผลทีเ่กิดเมื่อด าเนนิโครงการฯ เสร็จสิน้ มีหลายประเด็น ดังนี้   

 ประเด็นที่ 1 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 

   มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษาด าเนินการให้บริการวิชาการด้านความรู้

แก่ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน และ

ได้โจทย์การวิจัยจากชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

  เกิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36(เชยีงราย-พะเยา) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประเด็นที่ 2 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 ประเด็นที่ 3 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมนิได้ 

     โครงการฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาลัยการศกึษาส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36(เชยีงราย-พะเยา) โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังโมเดลที่ได้

น าเสนอเบื้องต้น และสัมพันธภาพของระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วนดีขึ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และเกิดพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน คะแนนที่ได้ในระดับ

คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยการศกึษา 

3. สรุปผล โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
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C.14 การสง่เสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ค าอธิบาย 

เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่การส่งเสริมสนับสนุนและ

การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / 

วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้  เน้นวัฒนธรรมที่เป็น

รูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศกึษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมี

ส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบ

ศลีธรรมจริยธรรม หรอืวัฒนธรรมส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์ระบบศลีธรรมจริยธรรม หรอืวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

รายงาน 

ผล 

มีรายงานผล 

(เป็นข้อมูลดบิ 

ยังไม่มีการ 

วิเคราะห์) 

มีรายงานผล 

และเป็นไป 

ตามที่คาดหวัง  

(มีการ 

วิเคราะห ์

แล้ว) 

มีแนวโนม้ผล 

กาด าเนินงาน 

ที่ดี (วิเคราะห ์

trend จาก 

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดิบ) 

มีผลการ

ด าเนินงานไม ่

น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศในกลุ่ม

สาขาวิชา 

(ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ทปอ ขอใช้

ค่าเฉลี่ยของ 

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม ทปอ และ 

ทอมก) 

มีผลการ

ด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับชั้นนา 

ของประเทศ (ให้

เทียบกับ 

มหาวิทยาลัยที่

อยู่เหนือค่า 

mean) 

excellent 

(worldclass 

or leading 

practices) 

(ranking) 

 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจหนึ่งที่วิทยาลัยการศึกษาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยการศึกษามีนโยบายและแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน มีการ

สนับสนุนงบประมาณ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่วิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัย  ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนิสิตครูและบุคลากรในวิทยาลัย การด าเนินงานมี

การบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน การ

ด าเนนิงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มดีังนี้  

1. มหาวิทยาลัยพะเยามียุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษาจึงได้

ก าหนด กิจกรรมด้านส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศกึษา ประจ าปี 2557 ได้แก่ 
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โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม 

 1. กิจกรรมท าบุญวิทยาลัยการศกึษา 

 2. กิจกรรมลอยกระทง 

 3. กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 

 4. กิจกรรมดาวรุ่ง มพ. 

 5. กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีนสิิต อาจารย์ บุคลากร

วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ อย่างพร้อมเพียงกัน โดยกิจกรรม

ทั้งหมดสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  และอัต

ลักษณ์ ได้แก่ มสีุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

2. ในด้านการบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

วิทยาลัยการศกึษามีโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ได้แก่ 

 1. โครงการนักสืบภูมิปัญญา น าการศึกษาคืนถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียน

การสอน ในรายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

 2. โครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด สพม.36 ครั้ง

ที่ 2 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาการเรียนการสอน ในรายวิชา 366316 รายการจัดการเรยีนรู้ 2 

3. ด้านการวิจัย 

   วิทยาลัยการศึกษามีโครงการที่บูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ โครงการการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 2 

   4. ด้านการบริการวชิาการ 

   วิทยาลัยการศึกษามีโครงการที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 2 

5. ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะ  ซึ่งในปีการศึกษา 2558  

วิทยาลัยการศึกษาได้ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์  ท าโครงด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกัน 

 

ผลการด าเนนิงานด้านการการสง่เสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม คะแนนที่ได้ในระดับคณะ

เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการศกึษา 
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3. โครงการนักสืบภูมิปัญญา น าการศกึษาคืนถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ในรายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

4. โครงการโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้ง

ที่ 2 
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ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 

ระดับคณะและสถาบัน 

 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

ระดับคณะและสถาบันใน 

องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ. 

S.1 ระยะเวลาของการได้งานท า 1. คุณภาพศิษย์ 

S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 

S.3 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และศษิย์เก่า 1. คุณภาพศิษย์ 

S.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

2. คุณภาพครู/อาจารย์ 

S.5 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

3. การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศกึษา 

S.6 Student mobility 7. มาตรการสง่เสริม 

S.7 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ/สถาบัน 

3. การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศกึษา 

 

S.8 Green University 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

5. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

7. มาตรการสง่เสริม 
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S.1 ระยะเวลาของการได้งานท า  

ค าอธิบาย  

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่

สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ

ผูส้ าเร็จการศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่

หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

จ านวน 25 คน และบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ จ านวน 110 คน แต่

วิทยาลัยการศึกษายังไม่มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกระดับเนื่องจาก มหาวิทยาลัย

พะเยาจะท าการส ารวจในช่วงระยะเวลาที่บัณฑติมาซ้อมรับปริญญา เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ในกรณี

ของบัณฑิตระดับปริญญาโทนั้น ก่อนเข้ามาศึกษาเป็นผู้ที่มีงานประจ าท าทุกคน ที่ผ่านมาการส ารวจ

ภาวการณ์มีงานท าจัดท าโดยมหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลในระดับวิทยาลัย แต่ไม่ได้แยกข้อมูลในระดับ

หลักสูตร แต่เมื่อน าผลการประเมินตาม AUN 14.3 อัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่า

พอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยง

กับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือ

พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้  

 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยจะท าการส ารวจบัณทิตที่จบในปีการศึกษา 2557 ในระดับ

หลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรและจะจัดท าฐานข้อมูลนิสิตทุกระดับ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนสิิตและบัณฑติต่อไป 

 ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ  =  (3+3)/2 (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและเอก ) 

     = 3 
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ตารางเก็บข้อมูลเพื่อวเิคราะหอ์ัตราการได้งานท าของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

 
รุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนที่ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ระบุระบุว่ามี

งานท า 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าภายในระยะเวลา หมายเหตุ 

0.5 ปี 0.5 – 1 ปี > 1 ปี  
2553 25 - - - - - 

 

ระยะเวลาการได้งานท าเฉลี่ย = 

  

ตารางเก็บข้อมูลเพื่อวเิคราะหอ์ัตราการได้งานท าของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาโท 

รุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ระบุวา่มี

งานท า 

จ านวนบัณฑิตที่มงีานท าภายในระยะเวลา  

หมายเหตุ 0.5 ปี 0.5 – 1 ปี > 1 ปี 

2555 57 57 - 57 - - 

2556 43 43 - 43 - - 

2557 - - - - - - 

 

วิทยาลัยไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรเีพิ่งส าเร็จการศกึษา อยู่ระหว่าง

การด าเนินงาน  

เอกสารอ้างอิง 

1. แบบสรุปผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท า 

2. SAR/CAR AUN QA ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโท และเอก  (AUN 14.3 อัตราการได้งาน

ท าของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก) 
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S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 

ค าอธิบาย  

 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เชน่ ด้านสภาพแวดล้อม

ของการท างาน เพื่อการท าให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีสุขอนามัย และความปลอดภัย 

และความสะดวกในการเข้าที่ท างานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน ปัจจัย

ดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัด และเป้าประสงค์มคีวามแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรอืไม่ อย่างไร  

 สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ซึ่งได้ออกแบบ

ให้เหมาะสมตามความตอ้งการของบุคลากรที่หลากหลาย และตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภท

ของบุคลากรอย่างไร บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชนท์ี่ส าคัญอะไรบ้าง 

ผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยการศึกษาค านึงถึงความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมของ

การท างาน สุขอนามัย และความปลอดภัย และความสะดวกในการท างานของบุคลากร รวมถึง

สวัสดิการต่างๆ ที่วิทยาลัยการศึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทุกด้าน จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจสวัสดิการเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา

ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน สวัสดิการตา่งๆ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากร เพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพันกับวิทยาลัยการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยจะท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร ในระดับ

หลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรผลการประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย์และบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณา AUN 13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  และ AUN 15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (stakeholders satisfaction) ทั้งหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่ม

ด าเนนิการ คุณภาพไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรอืพัฒนา  

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ  =  (2+2+2)/3  

    = 2  

 

ผลการด าเนนิงานด้านความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 2 

ผลการประเมินได้ระดับ 2    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ผลการประเมินประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ 
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2. SAR/CAR AUN QA ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก (AUN 13.3 มีระบบการ

รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอข้อมูลป้อนกลับจากผู้

มีสว่นได้ส่วนเสีย  และ AUN 15 ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วยเสีย (stakeholders satisfaction)) 
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S.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 

ค าอธิบาย  

คุณภาพของบัณฑิตนอกจากพิจารณาจากการได้งานท าแล้ว  ยังควรพิจารณาจากความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตว่าบัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือตามที่สถาบันก าหนด รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ

สถาบัน และ/หรอืภาคภูมใิจในการเป็นบัณฑิตของสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน  

 วิทยาลัยการศกึษาตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและศษิย์เก่า ในการรับบริการของ

วิทยาลัยการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าใน

ภาพรวม เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตามที่คุรุ

สภาและวิทยาลัยการศึกษาก าหนด รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของวิทยาลัย ทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตและศิษย์เก่า มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการด าเนินงานที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาการ

ประเมินตาม AUN 13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ AUN 13.2

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ และ AUN 15 ความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 

หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขหรอืพัฒนา ดังขอ้มูลที่วิทยาลัยการศกึษาน าเสนอ ดังนี้ 

 - ปีการศึกษา 2555 มีผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการ 35 คน คิดคะแนนความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต เท่ากับ 4.31  

 - ปีการศึกษา 2556 มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการ 65 คน คิดคะแนนความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต เท่ากับ 4.38 

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและศิษย์

เก่า ในระดับหลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชงิลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป  

ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ =  (2+2+2)/3  

    = 2  

 

ผลการด าเนินงานด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 

2 ผลการประเมินได้ระดับ 2    
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เอกสารอ้างอิง 

1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติและศิษย์เก่า ปีการศกึษา 2557                  

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติและศิษย์เก่า ปีการศกึษา 2556 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

3.  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตและศษิย์เก่า ปีการศกึษา 2555 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

4. SAR/CAR AUN QA ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก (AUN 13.1 มีระบบการ

รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ AUN 13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้เรียนและศษิย์เก่าอย่างเพียงพอ และ AUN 15 ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย) 
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S.4 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์  

ค าอธิบาย  

ปัจจั ยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิ ดการผลิตงานวิ จั ยหรืองานสร้ างสรรค์ ใ น

สถาบันอุดมศกึษา คือเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศกึษาจงึตอ้งจัดสรร

เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้าน

การวิจัยของคณะ 

ผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญการท าวิจัยของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยโดยจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนับสนุนงานวิจัย โดย

สนับสนุนเงินวิจัยแก่อาจารย์ คนละ 10,000 บาท เพื่อท าวิจัยในช้ันเรียน และเจ้าหน้าที่  หน่วยงานละ 

10,000 บาท ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์หาแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นการ

กระตุน้คุณภาพของผลงานวิจัยใหสู้่ความเป็นสากลมากขึน้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้เงินทุนสนับสนุน

การวิจัยเชิงพืน้ที่และการด าเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน   

เมื่อพจิารณาจ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 – 2557 

พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับดังนี้  

ปีการศึกษา 2556 มจี านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ เท่ากับ 90,000 บาท ซึ่ง

เป็นงบประมาณสนับสนุนจากกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดท าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งนี้ 

วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับบุคลากรเพื่อท าวิจัย จ านวน 100,000 บาท แต่ไม่มีผู้ใดขอทุน

สนับสนุนแตอ่ย่างใด นอกจากนีว้ิทยาลัยไม่ได้มกีารแสวงหาแหลง่ทุนจากภายนอก  

ต่อมาในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย ภายในคณะ 

140,000 บาท แบ่งออกเป็นทุนวิจัยของอาจารย์ จ านวน 11 คน คนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 110,000 

บาท และทุนวิจัยของเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ในปีดังกล่าว 

คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดท าโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล จ านวนเท่ากับ 110,000 บาท  นอกจากนี้ในปีดังกล่าว ดร.จักรกฤษณ์  จันทะคุณ อาจารย์

ประจ าวิทยาลัยการศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ. จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 511 ,600 บาท 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งสิน้ในปีการศึกษา 2557 เป็นเงิน 761,600 

จากปีการศึกษา 2556 – 2557 พบว่า จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบก้าว

กระโดด ทั้งนี้เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการศึกษามีจ านวนอาจารย์จ านวนน้อยมากเมื่อ

เทียบกับจ านวนนิสิตที่มีจ านวนมาก ดังนั้นภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคนจึงมีมาก ส่งผลให้

อาจารย์ไม่มีเวลาท าวิจัยหรือคิดแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เงินสนับสนุนที่ตั้งไว้จึงไม่มีผู้ใดขอแต่อย่าง
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ใด แต่เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองวิจัย จ านวน 90,000 บาท มีการด าเนินงานเพราะเป็นนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะต้องด าเนินการท า 1 คณะ 1 โมเดล  แต่ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมี

การรับสมัครอาจารย์มาเพิ่มแต่จ านวนนิสิตยังมีจ านวนมากเช่นเดิม ประกอบกับการจัดการเรียนการ

สอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภาที่ก าหนดจ านวนนิสิตห้องละไม่เกิน 30 คน ภาระงานสอนของ

อาจารย์ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดแต่กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่วิทยาลัยให้การส่งเสริมสนับสนุนและ

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่างๆให้คณาจารย์ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  และพยายามผลักดันให้อาจารย์

ท าผลงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ บุคลากรจงึมคีวามตื่นตัวในเรื่องการท า

วิจัยมากขึ้น จึงพยายามหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อท าวิจัย แต่ในปีการศึกษา ดังกล่าว พบว่า อาจารย์ที่

ได้รับทุนภายนอก มีเพียงจ านวน 1 คน ทางวิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวและให้

การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรได้รับทุนรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 

หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์แสดงดังตาราง 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 250,000 บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 511,600 บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 13 คน 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศกึษาต่อ) - 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

                 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

       =    761,600 = 58,584.62 

                 13 
 

คะแนนที่ได้ =    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก       x 5 

         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

     =    58,584.62  x  5   = 11.72  คะแนน 

                       25,000   



108 

 
ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ หัวหนา้โครงการ ชื่อโครงการ แหลง่ทนุ งบประมาณ 

(บาท) 

1 ดร.น้ าฝน  กันมา การพัฒนารูปแบบเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อ

ยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้น

พื้นฐาน  : กรณศีกึษา โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม 

ภายใน 120,000 บาท 

2 ดร.จักรกฤษณ ์ จันทะคุณ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ

นสิิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เนน้

บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใชเ้ทคนิค

เพื่อนชว่ยเพื่อนร่วมกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

ภายใน 10,000 บาท 

3 ดร.เกศราพรรณ พันธ์ุศรี

เกตุ คงเจริญ 
การพัฒนานิสิตแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา

การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 ตามแนวคิดการ

สะท้อนคิด 

ภายใน 10,000 บาท 

4 ดร.นันทิมา นาคาพงศ ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอโดย

ใชก้ารเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี 

ภายใน 10,000 บาท 

5 ดร.น้ าฝน  กันมา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานรายวชิา 

161342 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ภายใน 10,000 บาท 

6 ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง พฤตกิรรมภาวะผู้น าของนสิิตท่ีเรียนโดยวธีิการเรียนรู้

โดยช้ีน าตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) 

รายวชิาภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

(176713)  

ภายใน 10,000 บาท 

7 ดร.รุ่งทิวา  กองสอน การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีท่ีจัดการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและ ส่งเสริมทักษะการ

ข้ามวัฒนธรรมส าหรับนสิิตวชิาชพีครูในศตวรรษท่ี 21 

ภายใน 10,000 บาท 

8 ดร.รักษติ  สุทธิพงษ์ การวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 จังหวดัพะเยา 

ภายใน 10,000 บาท 

9 ดร.โสภา  อ านวยรัตน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบ 

Group Investigation เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวชิาการ

จัดการชัน้เรียนและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ภาค

เรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 

ภายใน 10,000 บาท 

10 ดร.สันต ิ บูรณะชาติ ศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจของนิสติช้ันปีท่ี 2 

ในการศึกษาต่อหลักสูตรคู่ขนาน วิทยาลัยการศึกษา 

ภายใน 10,000 บาท 

 



109 

 
ล าดับ หัวหนา้โครงการ ชื่อโครงการ แหลง่ทนุ งบประมาณ 

(บาท) 

11 อาจารย์เมทิกา  เลศิปฐมา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง “การพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นแบบ   บูรณาการในศตวรรษท่ี ๒๑” 

ของนิสติครูหลักสูตร 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภายใน 10,000 บาท 

12 อาจารย์กัญจนี  ศรีโสภา การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) 

ของนิสติวทิยาลัยการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวชิา

จิตวทิยาส าหรับคร ู

ภายใน 10,000 บาท 

13 ดร.จักรกฤษณ ์ จันทะคุณ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยใชแ้นวคิดการ

จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรภัยพบัิตท้ิองถิ่นแผ่นดินไหว 

ภายนอก 511,600 บาท 

รวม 731,600 

 

ผลการด าเนินงานด้านจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คะแนนที่ได้ในระดับ

คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3    

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย 

2. ตารางสรุปรายชื่อผูว้ิจัย งบประมาณ ช่ือวิจัย แหล่งทุน 
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S.5 จ านวนนักศกึษา เต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ค าอธิบาย  

 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 

รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ  เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ 

เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ สถาบันจงึควรมีจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญกับการมีอัตราก าลังบุคลากรที่เพียงพอเพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด จึงได้มีการค านวณ

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลที่ได้มา

ใช้วางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 6 

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) การประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มี

เอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่

การแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มคีุณภาพเพียงพอได้  

ทั้งนีจ้ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า แสดงผลดังนี้ 
 

แบบฟอร์มคา่ FTES หลักสูตร ปรญิญาตรี 

สาขาวิชา..การศกึษา    ประจ าปีการศกึษา 2557 
วิทยาลัยการศึกษา 

รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

  รวมทั้งสิ้น            

ปี 1  

161131 หลักการศึกษาและความเป็น

ครูมืออาชีพ 

3 556 1668 92.6666667 4.633333 เทอม 1 

161133 จิตวทิยาส าหรับครู 3 541 1623 90.1666667 4.508333 เทอม 2 
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รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

161211 การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

3 782 2346 130.333333 6.516667 เทอม 3 

               

ปี 2  

161211 การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 

3 752 2256 125.333333 6.266667 เทอม 1 

161221 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 1 

3 734 2202 122.333333 6.116667 เทอม 2 

161351 การจัดการชัน้เรียนและ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 

3 702 2106 117 5.85 เทอม 3 

               

ปี 3  

161351 การจัดการชัน้เรียนและ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 

3 628 1884 104.7 5.2 เทอม 1 

161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 

3 618 1854 103.0 5.2 เทอม 2 

161342 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 613 1839 102.2 5.1 เทอม 3 

161XXX วชิาครูเลอืก 3 363 1089 60.5 3.0 เทอม 3 
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รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

ปี 4  

366XXX วชิาครูเลอืก 3 355 1065 59.2 3.0 เทอม 3 

366XXX วชิาครูเลอืก 3 337 1011 56.2 2.8 เทอม 3 

366XXX วชิาครูเลอืก 6 337 2022 112.3 5.6 เทอม 3 

               

ปี 5  

366593 สัมมนาทางการศึกษา 1 1 28 28 1.6 0.1 เทอม 1 

366591 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพใน

สถานศกึษา 1 

1 28 28 1.6 0.1 เทอม 2 

366594 สัมมนาทางการศึกษา 2 1 28 28 1.6 0.1 เทอม 1 

366592 การฝึกปฏบัิตงิานวชิาชีพใน

สถานศกึษา 2 

1 28 28 1.6 0.1 เทอม 2 

        

รวม   46 7430 23077 1282.05556 64.10278  

 

 

 

 



113 

 
แบบฟอร์มคา่ FTES หลักสูตร ปรญิญาโท ภาคปกติ 

สาขาวิชา..การบรหิารการศึกษา     ประจ าปีการศกึษา 2557 
วิทยาลัยการศึกษา 

รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

  รวมทั้งสิ้น            

ปี 1  

176701 บูรณาการศาสตร์ทาง

การศึกษา 

3 1 3 0.16666667 0.008333 เทอม 1 

176702 สถิตเิพื่อการวิจัย 3 1 3 0.16666667 0.008333  

176711 หลักการบริหารการศึกษาขั้น

สูง 

3 1 3 0.16666667 0.008333  

176703 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

3 1 3 0.16666667 0.008333 เทอม 2 

176712 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3 1 3 0.16666667 0.008333  

176713 ภาวะผู้น าและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยท์าง

การศึกษา 

3 1 3 0.16666667 0.008333  

176714 การบริหารงานวชิาการ 3 1 3 0.16666667 0.008333  

        

รวม   21 7 21 1.16666667 0.058333  
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แบบฟอร์มคา่ FTES หลักสูตร ปรญิญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา 

สาขาวิชา..การบรหิารการศึกษา     ประจ าปีการศกึษา 2557 
วิทยาลัยการศึกษา 

รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

  รวมทั้งสิ้น            

ปี 1  

176702 สถิตเิพื่อการวิจัย 3 89 267 14.8333333 0.741667 เทอม 1 

176711 หลักการบริหารการศึกษาขั้น

สูง 

3 89 267 14.8333333 0.741667  

176701 บูรณาการศาสตร์ทาง

การศึกษา 

3 89 267 14.8333333 0.741667 เทอม 2 

176703 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

3 89 267 14.8333333 0.741667  

176712 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3 89 267 14.8333333 0.741667  

176713 ภาวะผู้น าและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยท์าง

การศึกษา 

3 89 267 14.8333333 0.741667 เทอม 3 

176714 การบริหารงานวชิาการ 3 89 267 14.8333333 0.741667  

176XXX วชิาเอกเลอืก 3 89 267 14.8333333 0.741667  

               

               



115 

 
รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5) หมายเหต ุ

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

ปี 2  

176791 สัมมนา 1 150 150 8.33333333 0.416667 เทอม 1 

176798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 150 300 16.6666667 0.833333  

176XXX วชิาเอกเลอืก 3 150 450 25 1.25  

176798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 150 300 16.6666667 0.833333 เทอม 2 

176XXX วชิาเอกเลอืก 3 150 450 25 1.25  

176798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 150 300 16.6666667 0.833333 เทอม 3 

176XXX วชิาเอกเลอืก 3 150 450 25 1.25  

        

รวม   40 1762 4536 252 12.6  
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แบบฟอร์มคา่ FTES หลักสูตร ปรญิญาเอก  

สาขาวิชา..การบรหิารการศึกษา     ประจ าปีการศกึษา 2557 
วิทยาลัยการศึกษา 

รหัสวิชา ชั้นปี / ชื่อวิชา (1) (2) (3) (4) (5)  

หน่วยกิต จ านวน

นิสิต 

ค่า SCH 

(1)x(2) 

ค่า FTES 

(3)/18 

อัตราพึงม ี

(4)/ *อัตรา 

ตามเกณฑ ์

 

  รวมทั้งสิ้น            

ปี 1  

176899 วทิยานพินธ์ 10 5 50 2.77777778 0.138889 เทอม 1 

               

176899 วทิยานพินธ์ 10 5 50 2.77777778 0.138889 เทอม 2 

ปี 2  

176899 วทิยานพินธ์ 10 6 60 3.33333333 0.166667 เทอม 1 

               

176899 วทิยานพินธ์ 10 6 60 3.33333333 0.166667 เทอม 2 

        

รวม  40 22 220 12.2222222 0.611111  

ผลการด าเนินงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คะแนนที่ได้ใน

ระดับคณะเป็น 3  ผลการประเมินได้ระดับ 2 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ตารางสรุปจ านวนรายวิชาที่นสิิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี 

2. ตารางสรุปจ านวนรายวิชาที่นสิิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท 

3. ตารางสรุปจ านวนรายวิชาที่นสิิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก 
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S.6 Student mobility – Inbound/outbound , part-time/full-time of international student 

ค าอธิบาย  

 เพื่อเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา

แลกเปลี่ยน จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound)และ

จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กับหลักสูตร

ที่มีนักศึกษาต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น โดยใช้ตารางต่อไปนี้ส าหรับการเก็บข้อมูลใน

ระดับหลักสูตร  

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศึกษาไม่มีนิสิตต่างชาติ และไม่มีนิสิตแลกเปลี่ยน  หลักสูตรการศึกษาเป็น

ภาษาไทย ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ จงึไม่ขอรับประเมินตัวบ่งช้ี S.6 
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S.7 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของคณะ/สถาบัน 

ค าอธิบาย  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศกึษาจ าเป็นต้อง

ด าเนนิงานผ่านคณะดังนั้น คณะตอ้งมกีารพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 

ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จนสง่ผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศึกษามีการบริหารเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัย โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และคณะกรรมการวิทยาลัยการศึกษา

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงสร้างบริหาร และมีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยวิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการบริหารงานของวิทยาลัยการศึกษา

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนา โดยมี

การก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานเป็นระยะ 

โดยวิทยาลัยการศึกษา มีการวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พะเยา และวิทยาลัยการศึกษา รวมทั้งพิจารณาถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น มีการ

วิเคราะหข์้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ใหส้ามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 วิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล  มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนที่ชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับสายงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเป็นระยะ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและปรับใช้จริง

ตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย  ในด้านการบริหารจัดการดา้นการเรียนการสอน มีการมอบหมายรายวิชา

ที่ตรงกับความสามารถและเป็นไปตามเกณฑท์ี่คุรุสภาก าหนด มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต 

มีการประชุมอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ  มีการ

ด าเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาที่ทุกคนมสี่วนร่วม โดยใช้ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด มี

การรับการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QAและมีการประเมินการบริหาร
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จัดการของคณะตามเกณฑ์ CUPT QA เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ของวิทยาลัยการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3   ผลการประเมินได้ระดับ 2  

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี วทิยาลัยการศกึษา 

2. แผนการเงินและการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงนิ 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง และค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการความเสี่ยง 

4. โครงสรา้งองค์กร และโครงสรา้งการบริหาร  

5. แบบประเมินคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ หัวหนา้สาขา  

6. แผนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

8. โครงการวิจัยของบุคลากร 

9. ตารางสอนของอาจารย์  

10. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ 

11. คู่มอื CUPT QA 

12. ค าสั่งกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 

13. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

14. SAR/CAR AUN QA ปริญญาตรี โท เอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 
S.8 Green University 

ค าอธิบาย  

 เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบันไปสู่ความยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการพัฒนาให้

เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI -Green University)เป็น

แนวทางในการด าเนินการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไปและส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร 

มีจิตส านึกในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศกึษามีการด าเนินการดา้น Green University  ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวลงไปในรายวิชาของหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อ

สร้างจิตส านึกแก่นิสิตทุกระดับที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดให้นิสิตปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้า เมื่อ

การเรียนการสอนเสร็จสิ้น  ในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนด าเนินการปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง

ฉายแผ่นทึบ และจอ LCD  ทุกครั้งเมื่อเลิกสอน นอกจากนี้ยังมีการสอนสอดแทรกระหว่างการสอน

เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มอียู่อย่างจ ากัด 

 ทั้งนีว้ิทยาลัยการศกึษาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 -การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 -การใชพ้ลังงาน 

 -รณรงคก์ารประหยัดน้ า 

 -การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้น เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 

 -อบรมวิธีการประหยัดเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 -การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มอีายุใช้งานเกิน 10 ปี ด าเนนิการไปแล้วประมาณ 80 % 

 -การด าเนินการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ประปาที่รั่วไหล 

 -มีการใช้ระบบขนส่งมวลชนรับส่งนสิิต 

ผลการด าเนินงานด้าน Green University คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้

ระดับ 2 

 

เอกสารอ้างอิง 

 1. แผนกลยุทธ์ และนโยบาย ด้าน Green University มหาวิทยาลัยพะเยา  

 2. แผนกลยุทธ์ และนโยบาย ด้าน Green University วิทยาลัยการศกึษา 

 3. แผนปฏิบัติการประจ าปี ด้าน Green University 

 4. โครงการด้าน Green University 


