รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
วิทยาลัยการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557

2

บทนา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั ้ ง โดยมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 5/2556 เมื ่ อ วั น ที ่ 14 กั น ยายน
พ.ศ. 2556 และให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ในการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายภารกิ จ ด้ า นการศึ ก ษา
โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญา
ตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก 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) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 แขนง
วิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์

ปรัชญา
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์

สี

การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment)
มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล

เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ
สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ
ชมพู
สีชมพู หมายถึง ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์

3

ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร
วิทยาลัยการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557

4

โครงร่างองค์กร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(Organizational Profile)
P1 ลักษณะองค์กร
P2 สภาวการณ์ขององค์กร
P1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่สาคัญของคณะคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและการบริการ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา ประกาศจั ด ตั้ ง ในราชกิ จ นุ เ บกษา เล่ ม ที่ 132 ตอนพิ เ ศษ 134ง หน้ า
13 จั ด ตั้ ง โดยมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยอาศัย อานาจตามความในมาตรา 7(3) มาตรา 8
และมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2556 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้าน
การศึก ษาทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ในการประชุ ม คราว
เดี ย วกั น
วิทยาลัยการศึกษา มีหลักสูตร 3 ระดับ จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
ระดับ
จานวนหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
1 หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปริญญาโท
2 หลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน*
ปริญญาเอก
2 หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน*
หมายเหตุ *รับนิสิตปีการศึกษา 2558
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วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
คู่ขนาน จานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คู่ขนาน จานวน 7 สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาคณิตศาสตร์
คูข่ นาน วท.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาเคมี
คูข่ นาน วท.บ.(เคมี)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาฟิสิกส์
คูข่ นาน วทบ.(ฟิสิกส์)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาพลศึกษา คู่ขนาน
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาชีววิทยา
คูข่ นาน วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาไทย
คูข่ นาน ศศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
คูข่ นาน ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รวม

2553
2554
หลักสูตร 51 (มน.)
2
103

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
148
118
111

2558
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
105

รวม
597

8

59

51

45

29

55

247

3

29

35

47

28

30

172

7

18

36

46

18

12

137

8

145

93

95

72

71

484

4

140

201

138

154

637

1

105

142

113

160

521

359

608

694

509

587

2,785

28

ตาราง 2 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คู่ขนาน จานวน 7 สาขาวิชาที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาคณิตศาสตร์
คูข่ นาน วท.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาเคมี
คูข่ นาน วท.บ.(เคมี)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาฟิสิกส์
คูข่ นาน วทบ.(ฟิสิกส์)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาพลศึกษา คู่ขนาน
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาชีววิทยา
คูข่ นาน วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาไทย
คูข่ นาน ศศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(การศึกษา) แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
คูข่ นาน ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รวม

2557
2558
หลักสูตร 51 (มน.)
2

ปีการศึกษา
2559
2560
2561
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)

2562
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)

รวม
2

8

8

3

3

7

4

8

8

-

-

-

-

28

25

หมายเหตุ * นิสติ ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นนิสติ รหัส 53 (ใช้หลักสูตร 51)
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วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ดังนี้
ตาราง 3 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
(วิทยาเขตเชียงราย)
รวม

2553
2554
หลักสูตร 51 (มน.)
-

-

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
1
1
67
45
28
94
105
57
162

150

2558
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
45
62

86

107

รวม
2
185
318
505

ตาราง 4 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาโทที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
(วิทยาเขตเชียงราย)
รวม

2557
2558
2559
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
1
67
94

ปีการศึกษา
2560

รวม
2561
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)

2562
1
67
94

162

162

วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา ได้ จั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน ดังนี้
ตาราง 5 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ข)
รวม

2553
2554
หลักสูตร 51 (มน.)
-

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
-

หมายเหตุ * นิสติ รหัส 58 กาลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 1 ยังไม่สาเร็จการศึกษา

2558
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
1
16
17

รวม
1
16
17

7

วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ดังนี้
ตาราง 6 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1)

2553
2554
หลักสูตร 51 (มน.)
13

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
1
6
5

2558
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
8

รวม
33

ตาราง 7 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาเอกที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1)

2557
2558
2559
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
1
1
-

ปีการศึกษา
2560
-

รวม
2561
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
-

2562
-

2

ตาราง 8 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบบ 1.1)

2553
2554
หลักสูตร 51 (มน.)
-

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
หลักสูตรปรับปรุง 55 (มพ.)
-

หมายเหตุ * นิสติ รหัส 58 กาลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 1 ยังไม่สาเร็จการศึกษา

2558
หลักสูตรปรับปรุง 57 (มพ.)
1

รวม
1

8

(2) ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์
ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์

ปรัชญา
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์

สี

การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment)
มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่เป็นสากล

เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแห่งเปลวเทียน เมื่อความ
สว่างของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสว่างของชีวติ
ชมพู
สีชมพู หมายถึง ความมีพลังและความคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์และพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา
1. เป็นวิทยาลัยชั้นนาด้านการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
2. เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอื อาชีพสู่สากล
3. เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
4. เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา
5. เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน
6. เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
อัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
ตาราง 9 แสดงอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
รศ.กิตมิ า ศศนาวิน
รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ดร.น้าฝน กันมา
ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
ดร.รุ่งทิวา กองสอน
ดร.โสภา อานวยรัตน์
ดร.สันติ บูรณะชาติ
ดร.นันทิมา นาคาพงศ์
ดร.เกศราพรรณ พันธ์ศรีเกตุ คง
เจริญ
ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
นางสาวกัญจนี ศรีโสภา
นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
นางสาวดรุณี อภัยกาวี
นายตระกูลพันธ์ ยุชมภู
นายพิศาล เคลือลิต
นายศราวุธ จอมนา
นางสาวขวัญชนก ขาตัง้
นายอรรถพล คณิตชรางกูร

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระดับการ
ศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา/สาขา

คณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาการศึกษา
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หลักสูตรและการสอน
จิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรและการสอน
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
การสอนคณิตศาสตร์
สัมคมศึกษา
สังคมศึกษา

การบริหารการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ: 1. ลาดับที่ 1, 3 - 14 ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาเต็มเวลา
2. ลาดับที่ 2, 15 – 20 ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาร้อยละ 20 และปฏิบัติงานที่โรงเรียน
สาธิต ร้อยละ 80 (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
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อัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
ตาราง 10 แสดงอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระดับการ
ศึกษาสูงสุด

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา/สาขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต
นางสาวปวันรัตน์ วังมา
นางสาวสรญา เงินเย็น
นางสาวยลดา เพิ่มกร
นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต์
นายอภิเดช เทพรังสาร
นายเอกพล โพธิจันทร์
นายวิทวัส ธิวัย
นางสิริกร บุญศิริ
นางสาวทัศนีย์ ใหม่วงศ์
นางสาววราภรณ์ สังวาล

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานวิชาการ

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
รัฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รัฐศาสตร์
การบัญชี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

รวมบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 11 คน
(4) สินทรัพย์ (อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน)
วิทยาลัยการศึกษา ใช้อาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
ห้องเรียนวิชาเอก
ความจุ
จานวนห้อง
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE
กลุ่มอาคารเรียนรวม CE

ห้องเรียนวิชาชีพครู
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว

ห้องเรียนวิชาชีพครู
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว
หอประชุมพญางาเมือง 1
หอประชุมพญางาเมือง 1

32
50
60
80
100
120

2
36
4
3
37
1

ความจุ

จานวนห้อง

60
100
280
80
370
385

2
10
2
3
3
1

ความจุ

จานวนห้อง

700
120
240

1
2
5
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ห้องเรียนปฏิบัติการวิชาชีพครู
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C101
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C102
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C103
อาคารเรียนรวม ภูกามยาว C104

ห้องเรียนปฏิบัติการวิชาเอก
อาคารเรียน SC
อาคารเรียน SC
อาคารเรียน SC
อาคารเรียน SC

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเรียน ICT1102
อาคารเรียน ICT1102/1
อาคารเรียน ICT1103
อาคารเรียน ICT1103/1
อาคารเรียน ICT1104
อาคารเรียน ICT1104/1
อาคารเรียน ICT1105
อาคารเรียน ICT1106

ความจุ

จานวนห้อง

50
50
50
50

1
1
1
1

ความจุ

จานวนห้อง

50
50
50
50

1
1
1
1

ความจุเครื่อง

จานวนห้อง

80
80
80
100
100
80
80
80

1
1
1
1
1
1
1
1

ทรัพยากรการเรียนรู้
1. เครื่องมืออานวยความสะดวก
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น จอใหญ่
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น จอเล็ก
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยตอบคาถาม
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับยืม – คืน
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับอินเทอร์เน็ต
1.5 เครื่อง SCAN
1.6 เครื่อง Printer

1
1
1
1
148
1
5

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

2. ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 หนังสือ ภาษาไทย
หนังสือ ภาษาอังกฤษ
หนังสือ ภาษาอื่นๆ

64,112
19,358
14,000

เล่ม
เล่ม
เล่ม
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2.2 วารสารบอกรับ ภาษาไทย
วารสารบอกรับ ภาษาอังกฤษ
2.3 วารสารได้เปล่า
2.4 หนังสือพิมพ์
2.5 CD
3. บริการอื่นๆ
ห้อง I-Classroom
ห้อง Study room
ห้อง Mini Theater
มี Wireless ให้บริการทั่วมหาวิทยาลัย

114
26
42
19
6,079

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
แผ่น
8
8
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
วิทยาลัยการศึกษา จัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
(1) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
- งานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- งานสอบวัดคุณสมบัติ
- งานสอบประมวลความรู้

วิทยาลัยการศึกษา

ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต
- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานห้องเรียนนอกที่ตั้ง
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานประชุม
- งานยานพาหนะ
- งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานกิจการนิสติ
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจการพิเศษ

ภาพ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาและวิจัย
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานวิจัย
- งานนวัตกรรมการศึกษา
- งานบริการวิชาการ
- งานแผนและงบประมาณ
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(2) โครงสร้างบริหาร

คณบดี

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

รองคณบดีฝา่ ยบริหารและ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาและวิจัย

กิจการนิสิต
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ภาพ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการศึกษา
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(3) โครงสร้างสานักงานวิทยาลัยการศึกษา

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0
0 หารและ
รองคณบดีฝ่ายบริ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจยั

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

กิจการนิสิต

ดร.น้าฝน กันมา

ผู้ช่วยคณบดี
ดร.รุ่งทิวา กองสอน
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยคณบดี
ดร.รักษิต สุทธิพงษ์

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต

ดร.โสภา อานวยรัตน์

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต

ฝ่ายพัฒนาและวิจัย

- นางสาวปวันรัตน์ วังมา

- นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต

- นางสาวสรญา เงินเย็น

- นางสาววราภรณ์ สังวาลย์

- นางยลดา อินเปรีย้ ว

- นายวิทวัส ธิวัย

- นางสิริกร บุญศิริ

ภาพ 3 แสดงโครงสร้างสานักงานวิทยาลัยการศึกษา

- นางสาวสุนรี ัตน์ ศรีทนต์
- นางสาวทัศนีย์ ใหม่วงค์
- นายอภิเดช เทพรังสาร
- นายเอกพล โพธิจันทร์

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรี เป็นนิสติ ที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามระบบ
โควตา 10% จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย และโควตาเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาโทและกลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาเอก เป็นนิสิตที่มาจากหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศไทย
(3) ผู้ส่งมอบความร่วมมือ
ความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตร ประกอบด้วย คุรุสภา คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เขตพืน้ ที่การศึกษา และสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน
ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษาได้ทา MOU กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ และเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
ความร่วมมือของสถาบันผลิตครู องค์กรเครือข่ายทางการศึกษาได้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) ระหว่างกันเป็นประจาทุกปี และให้อนุเคราะห์แก่สถาบันต่างๆ มาศึกษาดูงาน
P2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร
ก. ด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน วิทยาลัยการศึกษาได้รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์
การผลิตครูของสถาบันต่างๆ นามาวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานทางการศึกษา
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน วิทยาลัยการศึกษาได้ตดิ ตาม
สถานการณ์ความต้องการครูของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพฐ. สอศ.
เพื่อวางแผนการผลิตครูแต่ละสาขาวิชาเอกให้ตรงกับความต้องการ (demand & supply)

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ความต้องการครู สพฐ. แยกตามสาขาวิชา

…

…

เคมี

…

-

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

พลศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

2,271
2,312
2,676
สาขาวิชา

3,889
11,454
13,852
14,399

ความต้องการครู สพฐ. แยกตามสาขาวิชา (วิทยาลัยการศึกษาได้เปิดทาการสอน)

ความต้องการครู สอศ.

184
163
127125
117116114
103100 96

83

63 56
50 45
38 32
28 22 22
18 17 16 13 12
10 9

9

9

9

9

8

7

ความต้องการครู สอศ. แยกตามสาขาวิชา
ชีววิทยา

เคมี

พลศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

9
22
สาขาวิชา

56
96
117

184

1

ข้อมูลการผลิตครู
ความต้องการ (สพฐ.)
3,802

2,723
2,271 22

2,312

9

ความต้องการ (สอศ.)
26,878

2,980
2,676

3,889

-

56

20,550
11,454

96

ข้อมูลการผลิต
22,477
24,505
14,399
13,852
184
117

-

20

27,019
26,878
24,505
23,375
22,477
20,550
18,688
12,352

7,331
4,701
4,175
3,803
3,802
3,278
2,980
2,723
2,369
2,189
2,159
2,025
18,209

เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตครูและความต้องการครู

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีสถาบัน
ผลิตครูจานวนมาก จึงต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างจุดแข็ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้
จัดทาหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 7 แขนงวิชา
ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิท ยา แขนงวิชาฟิสิก ส์ แขนงวิชา
พลศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย และแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรระดับ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เปิดสอนระดับละ 2 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึก ษา กั บ สาขาวิชาหลั ก สู ตรและการสอน และการศึก ษาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา กับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วนิสติ สามารถขอ
ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ เช่น วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
วิทยาลัยการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ได้แก่ ระบบการ
ประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน (IQA) และระบบการประกั นคุณภาพการศึก ษาภายนอก
(EQA) นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารตรวจประเมิ น เพื่ อ รั บ รองมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
จากคุรุสภาแล้วนาผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557
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C. 1 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)

คาอธิบาย
ผลการด าเนิ น งานในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดย
ระยะเวลาที่ก าหนดของระดั บ ปริญญาตรี เท่ากั บ รอบระยะเวลาของหลัก สูตร สาหรับ ระยะเวลาที่
ก าหนดของระดั บ บัณฑิตศึก ษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จการศึก ษาในหลัก สูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
บัณฑิตศึก ษา พ .ศ. 2548 โดยระดั บ ปริญ ญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึก ษาเท่ากั บ 5 ปี และระดับ
ปริญญาเอกใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษา มีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยการศึกษาเปิดรับนิสิตทุกระดับ
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เท่ า กั บ รอบระยะเวลาของหลั ก สู ต ร ส าหรั บ ระยะเวลาที่ ก าหนดของระดั บ
บัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 โดยระดั บ ปริ ญ ญาโทใช้ ร ะยะเวลาส าเร็ จ การศึ ก ษาเท่ า กั บ 5 ปี และระดั บ ปริ ญ ญาเอกใช้
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี ในปีการศึกษา 2557 มีจานวนนิสติ ของวิทยาลัยทั้งหมด จานวน
3,323 คน โดยจาแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จานวน 2,785 คน หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 1
หลักสูตร 7 แขนงวิชา, นิสิตปริญญาโท จานวน 505 คน หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร และนิสิต
ปริญญาเอก จานวน 33 คน หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร พบว่า บัณฑิตของวิทยาลัยมีอัตราการ
สาเร็จการศึกษาของนิสิต (Success Rate) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตาม
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รอบหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี นิสติ รหัส 53 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ส่วนนิสิตรหัส 54
– 58 ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และระดั บ ปริ ญ ญาโท นิ สิ ต สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา รหั ส 55 ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นิสิตสาขาบริหารการศึกษา รหัส 56 ที่สาเร็จการศึกษา
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 และระดับปริญญาเอก นิสิตสาขาบริหารการศึกษา รหัส 54 ที่
สาเร็จการศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรของคณะได้จัดกระบวนการเรียน
การสอนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ นิ สิ ต จบการศึ ก ษาได้ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยวิ ท ยาลั ย
การศึกษามีการกากับ ติดตาม ให้คาแนะนาแก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ในกรณีที่นสิ ิตในระดับปริญญาตรีไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดนั้นเนื่องมาจากนิสิตมีการ
โอนย้ายสาขาระหว่างชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีนิสิตสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน แต่โดยภาพรวม
อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิต ( Success Rate) เป็นที่น่าพึงพอใจ และมีอัตราการคงอยู่สูงมากถึง
ร้อยละ 95 และนิสติ ระดับปริญญาตรีที่ไม่ศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นไปส่วนใหญ่ออกในช่วงชั้นปีที่ 2
ซึ่ ง เกิ ด จากนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเปลี่ ย นสาขาวิ ช าหรื อ เปลี่ ย นสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เป้ า หมาย เมื่ อ
พิจารณา AUN 14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และ 14.2 ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ที่ น่ า พอใจ ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ 3
หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยัง
ไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ( Success Rate) และจานวนนิสิตที่ไม่เคยศึกษาต่อ
แสดงดังตาราง
ระดับปริญญาตรี
ตารางข้อมูลนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
รหัส
แรกเข้า
2555
2556
2557
2558

จานวนรับ
จริง
ในรุ่นนั้น
608
694
509
587

จานวนนิสิตนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา
5 ปี
-

5.5 ปี
-

6 ปี
-

6.5 ปี
-

7 ปี
-

1
-

จานวนนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาต่อ
ในปีการศึกษาที*่
2
3
4
5
6
-

* จานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปี นั้นๆ

7
-
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ระดับปริญญาโท
ตารางข้อมูลนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)
รหัส
แรกเข้า
1/2555

จานวนรับ
จริงในรุ่น
นั้น
1

จานวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
1

จานวนนักศึกษาที่ไม่ศกึ ษาต่อในปีการศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

2/2555
3/2555
1/2556
2/2556
3/2556
1/2557
2/2557
3/2557

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2)
ตารางข้อมูลนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)
รหัส
แรกเข้า
1/2555

จานวนรับ
จริงในรุ่น
นั้น
67

จานวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
67

จานวนนักศึกษาที่ไม่ศกึ ษาต่อในปีการศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

2/2555
3/2555
1/2556
2/2556
3/2556
1/2557
2/2557
3/2557

43

43

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2)

2
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ระดับปริญญาเอก
ตารางข้อมูลนิสิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1)
รหัส
แรกเข้า
1/2554
2/2554
3/2554
1/2555
2/2555
3/2555
1/2556
2/2556
3/2556
1/2557
2/2557
3/2557

จานวนรับ
จริงในรุ่น
นั้น
1

1

3

จานวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี)
3.5
4
4.5
5
5.5
1

6

จานวนนักศึกษาที่ไม่ศกึ ษาต่อในปีการศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

1

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2
อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้
ระดับ 2
หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนนิสติ ระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2555
2. จานวนนิสติ ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 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 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คาอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิ จการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ
การศึก ษาเมื่อเทีย บกั บ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึก ษาในปีก ารศึก ษานั้ น การนับ การมีงานท า นับ กรณี
การทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพ ตนเองได้ การคานวณ
ร้อยละของผู้ มีง านท าของผู้ ส าเร็ จการศึก ษาที่ ลงทะเบีย นเรีย นในภาคพิเ ศษหรือ ภาคนอกเวลาให้
ค านวณเฉพาะผู้ที่เ ปลี่ย นงานใหม่ หลั ง ส าเร็จการศึก ษาเท่ านั้ น (การประเมิน ทั้งในเชิงปริม าณและ
คุณภาพ)
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษามีบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
จานวน 25 คน และบัณฑิตระดั บ ปริญ ญาโทที่สาเร็จศึก ษาในหลัก สูตรภาคพิเ ศษ รหัส 55 แผน ข
จานวน 67 และรหัส 56 แผน ข จานวน 43 คน รวมจานวน 110 คน แต่วิทยาลัยการศึกษายังไม่มีการ
สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกระดับเนื่องจาก มหาวิทยาลัยพะเยาจะทาการสารวจในช่วง
ระยะเวลาที่บัณฑิตมาซ้อมรับปริญญา เดือนกุมภาพันธ์

ปี 2559 ในกรณีของบัณฑิตระดับปริญญา

โทนั้น ก่อนเข้ามาศึกษาเป็นผูท้ ี่มีงานประจาทาทุกคน ที่ผ่านมาการสารวจภาวการณ์มีงานทาจัดทาโดย
มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลในระดับวิทยาลัย แต่ไม่ได้แยกข้อมูลในระดับหลักสูตร แต่เมื่อนาผลการ
ประเมินตาม AUN 14.3 อัตราการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญา
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โทและปริญญาเอก อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีก าร
ดาเนินการแต่ยั งไม่ค รบถ้ว น คุณภาพยังไม่เพีย งพอแต่ก ารแก้ไ ขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็ก น้อย
สามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้ ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยจะทาการสารวจบัณฑิตที่จบในปี
การศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรและจะจัดทา
ฐานข้อมูลนิสติ ทุกระดับเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนิสิตและบัณฑิตต่อไป
แต่เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรี เพิ่งสาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาจึงไม่ขอรับการ
ประเมินใน C2
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจการ
ได้งานทาทั้งหมด
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
อาชีพอิสระ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการรายได้ของตนเองอยู่แล้ว
6. จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
7. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท / เกณฑ์ทหาร
8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึก ษา
ระดั บ ปริญ ญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเฉลี่ย)
9. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอบแบบสารวจการ
ได้งานทาทั้งหมด (โดยไม่รวมข้อ 5-7 )
10. ร้อยละของบั ณฑิต ที่ได้ง านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 3 หารด้วย 9 คูณด้วย 100)

หน่วยวัด
(คน)
25 คน
(หลักสูตร 51)

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา 2556)

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา 2557)
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนบัณฑิตปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสารวจการ
ได้งานทาทั้งหมด
3. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้งานทา
หลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประกอบ
อาชีพอิสระ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการรายได้ของตนเองอยู่แล้ว
6. จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
7. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท / เกณฑ์ทหาร
8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สาเร็จการศึก ษา
ระดั บ ปริญ ญาโทที่ได้ง านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเฉลี่ย)
9. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทตอบแบบสารวจการ
ได้งานทาทั้งหมด (โดยไม่รวมข้อ 5-7 )
10. ร้อยละของบั ณฑิต ที่ได้ง านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 3 หารด้วย 9 คูณด้วย 100)

หน่วยวัด
(คน)
110 คน

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา 2556)
67 คน

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา 2557)
43 คน

เอกสารอ้างอิง
1. จานวนนิสติ ปริญญาตรี โท ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2. จานวนนิสติ ปริญญาตรี โท ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และได้งานทา
3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี
4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท
5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก
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C. 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คาอธิบาย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่ง ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนีต้ ัวบ่งชีน้ จี้ ะเป็น การประเมินคุณภาพบัณฑิต
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นอกเหนือจากการดาเนินการสารวจในระดับ คณะ/สถาบัน หลักสูตร
อาจเป็นผู้ดาเนินการสารวจเองโดยใช้ Learning Outcome ย่อยของแต่ละหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่ หลัก สูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และสอดคล้องกับ มาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา ในปี
การศึก ษา 2557 มหาวิท ยาลั ย พะเยาได้สารวจคุณภาพบัณฑิ ต ของวิท ยาลัย การศึก ษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการของบัณฑิตทุกระดับปริญญาที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.38 เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึ ก ษาในปีก ารศึ ก ษา 2555 มี ค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวม 4.31 มี ผ ลคะแนนที่ ดี ขึ้ น เล็ก น้ อย และเมื่ อ
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
คะแนนดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ แต่ที่ตอ้ งเร่งพัฒนา คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางข้างล่างนี้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3+3)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก )
=3
3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้
ข้อมูลประกอบพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

1.จานวนบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมดที่สาเร็ จการศึกษา
ทั้งหมด
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับปริญญาโท
1.3 ระดับปริญญาเอก
1.4 รวมทุกระดับ
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
2.4 รวมทุกระดับ
3. คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
3.1 ระดับปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาโท
3.3 ระดับปริญญาเอก
3.4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทุก
ระดับ

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา
2555)

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา 2556)

คน
คน
คน
คน

97
1
98

246
246

คน (ร้อยละ)
คน (ร้อยละ)
คน (ร้อยละ)
คน (ร้อยละ)

34 (146.7)
1 (4.15)
35 (150.85)

65 (284.7)
65 (284.7)

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย

4.31
4.15
4.31

4.38
4.38
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เพิ่มผลการเรียนรู้ ทางด้านทักษะพิสัย
ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา
2555
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

คณะ
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาตรี
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาโท
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาเอก
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

150.85
149.45

4.31
4.27

-

-

146.88
145.52

4.32
4.28

4.00
4.00

4.00
4.00

148.75

4.25

-

-

144.5

4.25

4.25

4.25

151.9

4.34

-

-

147.9

4.35

4.00

4.00

148.05

4.23

-

-

144.16

4.24

4.67

4.67

151

4.31

-

-

151

4.31

4.15

4.15

ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา
2556
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

คณะ
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาตรี
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาโท
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

ปริญญาเอก
คะแนน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย

289.9
282.1

4.46
4.34

-

-

289.9
282.1

4.46
4.34

-

-

278.85
286

4.29
4.40

-

-

278.85
286

4.29
4.40

-

-

277.55

4.27

-

-

277.55

4.27

-

-

284.7

4.38

-

-

284.7

4.38

-

-

ในปีก ารศึก ษา 2558 วิท ยาลั ย ฯ จะดาเนินการเก็ บ ข้อมูลนัก ศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาในปี
การศึ ก ษา 2557 เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรระดับสากล
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนที่ได้ในระดับ
คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3
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เอกสารอ้างอิง
1. ผลการส ารวจคุ ณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2555
2. ผลการสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติข อง
บัณฑิต 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 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่
คาอธิบาย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบ
หรือความรู้ ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ
จัดทาผลงานที่แสดงถึง ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตัวบ่งชีน้ ี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีการเปิดสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง
เป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบหรือความรู้ ใหม่ที่มคี วามน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผูส้ าเร็จการศึกษา
จะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับในการจบ
หลั ก สู ตรระดั บ ปริญ ญาเอก และปริญ ญาโท แผน ก พ.ศ. 2553 นิสิตปริญ ญาเอกและปริญ ญาโท
แผน ก ต้องมีผลงานตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ที่มคี ณะกรรมการกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณีปริญญาโท แผน ข การจบการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาได้กาหนดนโยบายและเกณฑ์
ในการส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ นิ สิ ต มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานในวารสารของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาก่อ นจบ
การศึ ก ษา ในอนาคตวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาวางแผนที่ จ ะให้ นิ สิ ต มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ใน
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ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 มากขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
ให้มากขึ้น เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 14.4 ระดับ งานวิจัย ของอาจารย์และผู้เ รียนเป็นที่น่าพอใจ การ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยัง
ไม่ค รบถ้ ว น คุ ณภาพยั งไม่เ พีย งพอแต่ก ารแก้ไ ขปรับ ปรุงหรือพัฒนาเพีย งเล็ก น้อยสามารถท าให้มี
คุณภาพเพียงพอได้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3)/2 (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและเอก )
=3
ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์แสดงดังตาราง
ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงาน
ของอาจารย์
นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาว สุภาพร
โสภโณทัย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวจุฬา
ลักษณ์ ใจโน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

นางสาวชุลีภรณ์
นวลนุช

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

การศึ ก ษาภาวะผู้ นาเชิง วิสัย ทัศน์กับ
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต
36 เชียงราย-พะเยา
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
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง
(เทิงทานุประชา)
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอเทิง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เดือน
กันยายน ธันวาคม
2557

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
0.40

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

นางสาวบุษย
พรรณ พรหม
วาทย์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

นายปุณณวัฒน์
โพธิ์คง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

นายพรศักดิ์
บรรเทาทุกข์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

นายภาณุพงษ์
ต๊ะอ้าย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

นายภาณุวงศ์
ชัยวร

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สุนทร คล้ายอ่า

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สภาพในการทางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารกับครูในศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ตับเต่า 2 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 4
สภาพและปัญหาการดาเดินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของบุคลากรทาง
การศึกษา สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายรับ
การประเมิน ปีการศึกษา 2557 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
การบริหารจัดการความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการ
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสาร
ได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มโรงเรียนปง

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

36
นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

นางสาวมนต์ธิดา
ตามัย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวเยาวรัตน์
ยอดแก้ว

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวรัตนาภรณ์ การศึกษา
คาเผ่า
มหาบัณฑิต
นางสาวกาญจนี
ฟูคาใบ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางจิตรลดา
อุปติมา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวณัฐชา
อุน่ สาร

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายนัทธวัฒน์
พลเมฆ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายพิพัฒน์
นวลนิ่ม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

ดร.สันติ บูรณะชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
4-5 เมษายน
การศึกษาของโรงเรียนราชประชานุ
2558
เคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ดร.สันติ บูรณะชาติ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
4-5 เมษายน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน
2558

0.10

2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
ผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ตับเต่า 2 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ดร.สุนทร คล้ายอ่า สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุ่มโรงเรียนอาเภอภูซาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดร.สุนทร คล้ายอ่า สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่ม
โรงเรียนปง 2 อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ดร.สันติ บูรณะชาติ สุขภาพองค์กรของ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ดร.สันติ บูรณะชาติ สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
อาเภอปง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36
ดร.สันติ บูรณะชาติ สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางฟองจันทร์
ทองคา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สันติ บูรณะชาติ

นางสาวสาวิตรี
จิตเผือก

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สันติ บูรณะชาติ

นางสาวอภิญญา
ใจมิภักดิ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สันติ บูรณะชาติ

นางอรวรรณ
วงค์ไชย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.สันติ บูรณะชาติ

นางสาวกัลยา
สวยงาม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นายเกรียงศักดิ์
สินเปียง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นายจิรภัทร วังที

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางเจนจิรา
ชูประเสริฐ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
สภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุ่มดอกคาใต้ 1 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ดีประจาตาบลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จังหวัดพะเยา
การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาล ตาบลดงเจน อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุ่มย่อยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
การจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทาง
ห้องเรียนคุณภาพกลุม่ โรงเรียนเชียงคา 1
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1 ต.ท่าตอน
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

38
นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวเจนษิตา
สินเปียง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางสาวณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางสาวดุษฎี
เย็นใจ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางนงค์พร
ติ๊บปาละ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางสาวพรทิพย์
ทัดหล่อ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นายสมาน
อวดคร่อง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นายสายัณห์ ชู
ประเสริฐ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

นางสุทธญาณ์
นามวงศ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.น้าฝน กันมา

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

มัธยมในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุ่มย่อย
ที่ 6 จังหวัดพะเยา)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ 4-5 เมษายน
ครู กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 อาเภอเชียง
2558
คา จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของการ
4-5 เมษายน
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
2558
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
4-5 เมษายน
ผู้บริหารที่สง่ ผลต่อวัฒนธรรมองค์การ
2558
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6
ภาคเหนือตอนบน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
การบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา (กลุ่มย่อยที่ 6) จังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
การมีส่วนร่วมของผู้ช่วยผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนในกลุ่มมัธยมศึกษา อาเภอปง
จังหวัดพะเยา
ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

0.10

0.10

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

นางสาวสุวรรณ
รักษ์ ใหม่ตะ๊

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวกรรณิกา
ปัญญะติ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายจรัล ฟังเร็ว

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางอุดร ฟังเร็ว

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางกรวิกา ดวง
ปัญญารัตน์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายนคร ผ่องใส

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายพีระชาติ
อูปแก้ว
นางสาวสุกัญญา
เสมอเชื้อ

การศึกษา
มหาบัณฑิต
การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวอัจฉรา
ขัตธิ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

ประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ดร.น้าฝน กันมา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านของครู กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ.ปง จ.พะเยา
ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสุขภาพ
องค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง คุณลักษณะตามสภาพจริงและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6
ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง สภาพสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ดร.บรรจง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ไชยรินคา
ปฏิบัตงิ านของพนักงานสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.บรรจง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของ
ไชยรินคา
ผู้ปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเชียงคา
วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ดร.บรรจง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการพัฒนาตนเองของ
ไชยรินคา
บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.บรรจง
ศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการ
ไชยรินคา
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.บรรจง
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
ไชยรินคา
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558
4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายอัศวิน ดวง
ปัญญารัตน์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสาวกาญจนา
สุจรต

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.นันทิมา
นาคาพงศ์

นางสาวนวพรรณ
แก้วร่วมวงศ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.นันทิมา
นาคาพงศ์

นางรัตติกาล ไชย
วุฒิ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.นันทิมา
นาคาพงศ์

นางสาวสาริกา
ธรรมรักษา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.นันทิมา
นาคาพงศ์

นางสาวบุญญาดา
สุรจิตต์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

รศ.ดร.เจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นางสาวมัลลิกา
บุญพิทักษ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

รศ.ดร.เจิดหล้า
สุนทรวิภาต

พระมหากุศล
การศึกษา
คาจันทร์วงค์
มหาบัณฑิต
พระชาญชัย ช่องดี การศึกษา
มหาบัณฑิต

รศ.ดร.เจิดหล้า
สุนทรวิภาต
รศ.ดร.เจิดหล้า
สุนทรวิภาต

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา 001111 ภาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English ของนิสติ ปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตาบลสันสลี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายผาไท อาเภอ
งาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
การมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สาเหตุความขัดแย้ง และวิธีการบริหาร
จัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนบ้านเทอดไทย อาเภอแม่ฟา้
หลวง จังหวัดเชียงราย
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนสูส่ ถานศึกษา
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเทอดไทย อาเภอ
แม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝั่งหมิ่นวิทยา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธาตุเวียงฮ่อ

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558
4-5 เมษายน
2558

0.10
0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายวิเศษ พลธนะ การศึกษา
มหาบัณฑิต

รศ.ดร.เจิดหล้า
สุนทรวิภาต

นายภูเบศ
มูลเจริญ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวจิราภร
ก้างอ้อนตา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวมัญชุศา
ฟักเร็ว

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางปริศนา
เหลี่ยมใส

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นายธนันชัย
พิพธิ พงศ์สันต์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสาวณัฐรดา
อ่อนดี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

ปริยัตศิ กึ ษา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายแม่สลองใน อาเภอแม่ฟา้
หลวง สักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่นาวาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของ
บุคลากรครูในศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตาบลเวียงสันทรายงาม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วาวี
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
สันติครี ี อาเภอแม่ฟา้ หลวง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการทางานเป็นทีม

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายพรมรัตน์ ชาติ การศึกษา
สิงห์ทอง
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นายจิรายุ
เหลี่ยมใส

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวเบจวรรณ
บัวบาน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวศิริประภา
บุญสูง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางจารุวรรณ
หน่อแหวน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นายดารงเกียรติ
อาพันธ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวอัจฉรา
มณีรัตน์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยสันติครี ี อาเภอแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการ
4-5 เมษายน
พัฒนาครูสมู่ อื อาชีพในยุคปฏิรูป
2558
การศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มดอยสันติ
คีรี อาเภอแม่ฟา้ หลวง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4-5 เมษายน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในกลุ่ม
2558
เครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
ผลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 4-5 เมษายน
จัดการโรงเรียนโป่งกลางน้าประชาสรรค์
2558
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษา รร.ไตรมิตรวิทยา ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้อานวยการสถานศึกษาใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

0.10

0.10

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวสุรินพร
ก้างอ้อนตา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางสาวศรีไพร
สิทธิราช

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางวีรวัลย์ สิริบุญ การศึกษา
ยะพร
มหาบัณฑิต

ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ์

นางธัญญธรณ์
เสนนะ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นางอรอนงค์
จันทร์ก๋าวี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นางสาวอุรารัตน์
แก้วศิรา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นายเอกชัย
ยาวิลาศ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นางภัทรานิชฐ์
ตาวงศ์ศรี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการ
4-5 เมษายน
ปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากร
2558
ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงาน

0.10

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอเวียงแหง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษา อาเภอพญาเม็งราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย 4
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองของ
นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติครี ี จังหวัดเชียงราย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
กระบวนการส่งเสริมความภักดีตอ่ องค์กร
ของครูโรงเรียนกลุ่มที่ 2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การพัฒนากลยุทธ์การเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัตขิ องนักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวศิริลักษณ์
สุดแสวง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นางสาววราพร
อารีย์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ
ลีต้ ระกูล

นางสาวญาณิน
แก้วกัน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นายกันตพิชญ์
สีตนไชย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นางสาววันวิสาข์
สาบุญมา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นายพิษณุ
พลอยศรี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มที่ 3
แนวทางบริหารงานบุคลากร เพื่อการ
เป็นโรงเรียนคุณภาพในกลุ่มเครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาดอยสันติครี ี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียน
กลุ่มนางแล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มี
ผลต่อความสาเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาอาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู กลุ่ม
โรงเรียนห้วยชมพู อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายเกียรติศักดิ์
อุตซี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นางสาวอรสา
พูลสวัสดิ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นางวิธิดา ตาวงค์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นางสาวศิริรัตน์
ขัดทะขันธ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.โสภา
อานวยรัตน์

นางสาวสุภัทรา
ศรีเจริญ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวสาเนียง
โกพา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นายศักดิ์สทิ ธ์
พลศักดิ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นาสาวสุคนธ์ทิพย์
ตานา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก อาเภอแม่สรวย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีต่อการ
ปฏิบัตงิ านของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ดีศรีตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การศึกษาสภาพการดาเนินงานการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสอาเภอแม่สรวย

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 4-5 เมษายน
สื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา
2558
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
4-5 เมษายน
อาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
2558
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต3
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 4-5 เมษายน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
2558
พื้นที่การศึกษาประศึกษาเชียงราย เขต 3

0.10

การสร้างสุขภาพองค์กรในโรงเรียน
ประถมศึกษา อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางวรรณพยา
นาระต๊ะ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

นายวีระศักดิ์
น้อยหมอ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

นางสาวพรชรันท์
มาลัย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวเขมนิจ
วังเสาร์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวปราปัจฉ
มาภรณ์
พิบูรพัฒน์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางศุภสุตา
ชัยวงษ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นายเจริญศักดิ์
ธาตุอนิ จันท์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางกุหลาบ
ฮ่างลึก

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางดวงมณี
พรมสุนทา

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้ าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
การมีส่วนร่วมของเทศบาลในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
การศึกษาภาวะความเครียดในการ
ทางานของครูมัธยมศึกษาในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 36
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
การดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าตึง อาเภอ
แม่จัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การดาเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอแม่สรวย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
การดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอแม่สรวย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงรายเขต 2
ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มที่ 3
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายเกียรงไกร
เตชวงศ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาววรากร
ชินะกุล

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

ว่าที่ ร.ต.หญิง
เอื้อมพร บุญเกิด

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวเกวลี
ศิริแสน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวสุภาวรรณ การศึกษา
สมณา
มหาบัณฑิต

ดร.กัมพล ไชยนันท์

นางสาวสองเมือง
ทรช่วย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวกาญจนา
สุริยะวงศ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวสิริญาดา
กิตติรัตนทรัพย์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

จัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1
พฤติกรรมการบริหารงานงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1
การบริหารระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
การบริหารการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงราย โซนเหนือ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์
ประสานงานโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สภาพและปัญหาการจัดการโรงเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีทในกลุ่มเครือข่าย

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวอุษณาภา
พลศักดิ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวอรวรรณ
ศรีใจ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางจันจิรา
ชัยภูวนารถ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางนวลจันทร์
กันทร

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางวชิรา
มูลกลาง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวสุวมิ ล
ม้าดี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวธัญกมล
พันธ์คน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวภัทรชนน
อินพรม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

พัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาในอาเภอแม่สาย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงราย
การศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากรโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง
สภาพการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านวิชาการ ตามทรรศนะ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36
สภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอพาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การศึกษาสภาพและปัญหาแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ภาวะผู้นาของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดพะเยา
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอพาน สังกัด

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางศิริลักษณ์
กาศมณี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางสาวพิมผกา
จันตะวงศ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นางพัชรินทร์
พุทธวงค์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ฐิตชิ ัย รักบารุง

นายอนุโชติ
โยสุยะ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายชัชวาล
นาระต๊ะ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

นายบัณฑิต วุยแพ การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

นางดวงใน
ขาวงาม

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
และครูผู้สอนในอาเภอแม่ลาว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สภาพปัจจุบันและแนวทางเพิ่มสิทธิภาพ
ในการนิเทศในด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอ
จุน จังหวัดพะเยา
สภาพการเตรียมความพร้อมของ
หลักสูตรสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาด
กลาง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

50
นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายธนสร
ใจเสาร์ดี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายวรวิทย์
อินต๊ะแก้ว

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางสาวรดา
พุทธโกมล

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางสาวเกษรินทร์
ไชยวุฒิ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายสยาม ตาวงค์ การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางสุพรรณี
คาก้อน

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายกนกนาฎ
สุกใส

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
จังหวัดพะเยา
การบริหารสถานศึกษาสูป่ ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในอาเภอป่าแดด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สภาพการบริหารและการจัดการ
โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย
การมีส่วนร่วมในการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรของครู ในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่สลองในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษา
เชียงราย เขต 3
การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สภาพของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เพื่อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
สภาพและแนวทางการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
การใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

51
นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นายจีระศักดิ์
จันทรังษี

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางปราณีย์
คาจันทร์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายณัฐชัย
นิ่มประเสริฐ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางนฤนาถ สุกใส การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นายสันติ ชุมภู

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางสาวชนุพร
คาอ้าย

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

นางไพวดี
ศักยาภินันท์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.อนวัช อุน่ กอง

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

สภาพการบริหารและการจัดการ
โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ
สนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มย่อยที่
1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จ.เชียงราย
พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม
ย่อยที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นากับ
วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มย่อยที่ 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

นางสาวกมล
ลักษณ์ ก้อนคา
น้อย
นายสมบุญ
ไชยวงค์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

นางสาวแสงดาว
ลาภใหญ่

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

นางกรรณิการ์
จันสม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

นายสิทธิพงษ์
จันสม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

พระมหาอเนกพงษ์ การศึกษา
เลีย้ งถนอม
มหาบัณฑิต

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

นางกนกวรรณ
เรืองสวัสดิ์

ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

การใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมรการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
การศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การศึกษาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูเพื่อรองรับการก้าวสูป่ ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความเป็นครูมอื อาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษากับ
สุขภาพองค์การในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนกลุ่มพระปริยัตธิ รรม (แผนก
สามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
การบริหารงานวิชาการกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางวิลาสินี จันทร์ การศึกษา
ลือ
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
4-5 เมษายน
0.10
2558
4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10
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นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

นางพัชรินทร์
กันทะสุข

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสาวมุกดา
แก้วสม

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสาวสุชีรา
จันทร์สุข

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นายจักรพันธ์ มา
จักร

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสุภัสสร กาติ๊บ การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.บรรจง
ไชยรินคา

นางสุดาวรรณ
วรรณบวร

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

นายพรชัย สว่าง
ทิศ

การศึกษา
มหาบัณฑิต

ดร.พงษกร
หงษ์กราย

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอเชียงรุ้ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การศึกษาการบริหารวิชาการด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (ONET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมเชียงราย เขต 1
การบริหารงานปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านสันติคีรีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่สง่ ผลถึงคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
จังหวัดพะเยา
การใช้ส่อื ในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

วัน/เดือน/ปี

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

4-5 เมษายน
2558

0.10

54

นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ หลักสูตร
การศึกษา
ปริญญาเอก

นางสาวประไพ
รัตน์ ลาใจ

การศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

นางประภาภรณ์
วงค์แพทย์

การศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา/
ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี

การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม : แนวทางการ
พัฒนา
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
ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ 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

เดือน
กันยายน ธันวาคม
2557

ผลการดาเนินงานด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนที่ได้ใน
ระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ผลงานของอาจารย์
2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี
3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท
4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./
รางวัล
0.40

0.40

55

C.5 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
คาอธิบาย
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรในคณะและสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษา ให้ความสาคัญกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจาในการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนต้องการอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรทุกระดับจบไปอย่างมีคุณภาพ
มีความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นอาจารย์จึงเป็นตัวแปรสาคัญใน
การผลิตบัณฑิต เพราะอาจารย์ ยิ่งมีความรู้ความสามารถมากก็สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เ รีย น
ได้มาก วิทยาลัยการศึกษาจึงมีแนวปฏิบัติในการคัดเลือก พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่
สู งขึ้นและตรงกั บ สาขาวิช าที่รับ ผิ ด ชอบในการสอน เมื่อวิเ คราะห์ภาระงานของอาจารย์ วิท ยาลัย
การศึกษายังไม่ได้ลงรายละเอียดตามชั่วโมงการสอนและพันธกิจอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถเห็นภาระงาน
ของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษาจะดาเนินการวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคลให้
ชัดเจนต่อไป
เมื่อพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของแต่ละหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อาจารย์ปริญญาเอกที่มีอยู่ในวิทยาลัย ประมาณ ร้อยละ 70 จากจานวนอาจารย์ 14 คน แสดงผลดัง
ตารางสรุ ป ด้ า นล่ า ง เมื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ์ AUN 6 คุ ณ ภาพบุ ค ลากรสายวิ ช าการ (Academic staff
Quality) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการ
ดาเนินการแต่ยั งไม่ค รบถ้ว น คุณภาพยังไม่เพีย งพอแต่ก ารแก้ไ ขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็ก น้อย
สามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3+4)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก )
= 3.34
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ตารางสรุปคุณวุฒิอาจารย์ประจาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
วุฒิการศึกษา
ตรี

สาขาวิชา

การศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม

โท

เอก

ปี 56

ปี 57

ปี 56

ปี 57

ปี 56

ปี 57

-

1
1

5
1
6

2
2

2
5
7

1
3
4

รวม

11
5
4
20

เมื่อพิจารณา FTEs ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร แสดงผลดังตารางสรุปด้านล่าง
ระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร 7 แขนงวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 1/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

1

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

1

1

1

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

8

11

19

19

5

8

3

3

9

11

20

20

6

8

3

3

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

1

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

1

1

1

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

8

11

19

19

5

8

3

3

9

11

20

20

6

8

3

3
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

1

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

1

1

1

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

8

11

19

19

5

8

3

3

9

11

20

20

6

8

3

3

ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 1/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

2

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

2

2

2

2

4

6

6

2

4

4

4

8

8

4

4

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

2

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

2

2

2

2

4

6

6

2

4

4

4

8

8

4

4

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

2

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

2

2

2

2

4

6

6

2

4

4

4

8

8

4

4

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แบบ 1.1)
รวม
ชาย
ประเภท
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-time
อาจารย์พิเศษ (Visting
professors/lecturers)
วิทยากร
รวม

หญิง

2

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

จานวน (ราย)

FTEs

2

2

2

1

4

5

5

1

4

3

4

7

7

3

4

จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง

หมายเหตุ ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (ไม่มกี ารเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต)
ผลการดาเนินงานด้านอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนที่ได้ในระดับคณะ
เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3
เอกสารอ้างอิง
1. ตารางสรุปคุณวุฒิอาจารย์ประจาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
2. ระเบียบการกาหนดภาระงาน
3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี
4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท
5. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก
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C.6 อาจารย์ประจาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใ นการเรี ย นการสอน รวมทั้งการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ การด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
โดยมีการจัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการเป็นรายบุคคล วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิ ช าการซึ่ ง มีแ นวโน้ม อยู่ใ นระดับ ที่ ดีขึ้ นอย่ า งต่อเนื่อ งและส่ งเสริ มให้ท าวิจัย ปัจจุบั น
วิทยาลัยการมีบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัย จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 อาจารย์จานวน 18 คน ยังไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนีม้ ีอาจารย์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.75 เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอตาแหน่งวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ และอาจารย์ จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่ดาเนินการแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิ์ยื่ นขอ จานวนอาจารย์ประจาวิทยาลัยที่ดารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแสดงดั ง ตารางข้ า งล่ า ง เมื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ์ AUN 6 คุ ณ ภาพบุ ค ลากรสาย
วิชาการ (Academic staff Quality) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3+4)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก )
= 3.34
ตารางอาจารย์ประจาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา
55
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม

อาจารย์
56

57

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55
56
57

55

รองศาสตราจารย์
56
57
1
2
3

60

ปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร 7 แขนงวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปีการศึกษา

2555
2556
2557

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา

จานวนอาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

9
-

1
-

4
6

12
6

ปฏิบัติงานจริง 12 คน
ลาศึกษา 1 คน

ปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา

2555
2556
2557

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา

จานวนอาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

8
3

1
-

-

7
3

-

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา

จานวนอาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

2555
2556
2557

ปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

2555

-

2556
2557

3

-

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

-

-

-

2
-

5
-

-

61

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

2555

-

2556
2557

3

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

-

-

-

2
-

5
-

-

-

จานวนผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
ดร.สันติ บูรณะชาติ
นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
ดร.โสภา อานวยรัตน์
ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ดร.เกศราพรรณ พันธุศ์ รีเกต คงเจริญ
ดร.น้าฝน กันมา
ดร.นันทิมา นาคาพงศ์
ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
นางสาวกัญจนี ศรีโสภา
นายพิศาล เครือลิต
นางสาวขวัญชนก ขาตั้ง
นางสาวดรุณี อภัยกาวี
นายตระกูลพันธ์ ยุชมพู
นายอรรถพล คณิตชรางกูร
นายศราวุธ จอมนา

วันเริ่มปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 55
1 ต.ค. 55
1 ส.ค. 56
2 ธ.ค. 56
1 ก.ค. 57
2 ก.ค. 55
3 ต.ค. 56
1 ก.ค. 57
1 ก.ค. 57
3 มิ.ย. 56
1 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
1 มิ.ย. 55
1 ก.ค. 56
1 ก.ย. 57
20 ต.ค. 57

วันที่มสี ิทธิยื่นขอ
ตาแหน่ง
1 ส.ค. 57
6 เม.ย. 58
1 ส.ค. 58
2 ธ.ค. 58
1 ก.ค. 59
2 ก.ค. 57
3 ต.ค. 58
1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
3 มิ.ย. 61
-

ประเมิน
การสอน
17 ก.ย. 56
26 เม.ย. 58
2 ก.ค. 58
26 เม.ย. 58
25 เม.ย. 58
-

ส่งผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

หมายเหตุ
1. ผู้มสี ิทธิ์ยื่นขออยู่ระหว่างดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25
2. ผู้ยังไม่มสี ิทธิ์ขอเตรียมดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 75
ผลการดาเนินงานด้านอาจารย์ประจาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคะแนนที่ได้ในระดับ
คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3
เอกสารอ้างอิง
1. แผนรายบุคคลการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี
3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท
4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก
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C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

คาอธิบาย
ผลงานวิ ช าการเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่ หน่วยงานหรือองค์ก รระดับ ชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีแนวคิดว่างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และ
งานวิจัยนั้นสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษา มีมีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีมีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นข้อมูลแสดงให้เ ห็นว่ า
อาจารย์ ป ระจ ามี ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วิ ท ยาลั ย
การศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ ทั้งงานวิจัย ตารา
เอกสารการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้วิทยาลัย
การศึกษามีการจัดสรรงบประมาณแก่อาจารย์เพื่อทางานวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาแหล่งทุน
วิจัยภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ทั้งนี้อาจารย์ประจาของวิ ทยาลัยการศึกษาเป็นที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข ส่งผลให้อาจารย์มีการ
พัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับนิสิตอย่างต่อเนื่อง กรณีระดับปริญญาเอก มีนิสิตที่สาเร็จการศึกษาและ
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานเป็น ที่เ รีย บร้ อ ยแล้ ว ในขณะที่ นิ สิ ต บางส่ ว นอยู่ ร ะหว่า งการดาเนิ น การท า
วิทยานิพนธ์จึงยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ โดยมี อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษาให้คาปรึกษา ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ข้อมูลแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์แสดงดังตารางด้านล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 14.4
ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มี
เอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่
การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ในปี 2558 วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายด้านการวิจัย โดยจัดทาแผนงานพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมนักวิจัย มีกิจกรรมที่สนับสนุน คือ 1. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย 2. จัดหาเครือข่าย
และแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัย 3. จัดทาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 4. สร้างทีมสนับสนุนนักวิจัยทั้ง
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จากบุค ลากรสายสนับ สนุนและจากนิสิต และ 5. สร้างโอกาสในการเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์มีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
ตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ผลงานของอาจารย์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่
ปรึกษาผูท้ า
ผลงาน/ร่วม

นักศึกษาผูส้ าเร็จ ชื่อผลงานแหล่งเผยแพร่
การศึกษา

วันเดือนปีที่
เผยแพร่

ค่าน้าหนัก
ตามเกณฑ์
สกอ./รางวัล

ผลการดาเนินงานด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย คะแนนที่ได้ในระดับคณะ
เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
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

คาอธิบาย
อาจารย์ ป ระจ าได้ รั บ การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถด้ า นต่ า งๆ ตาม
ภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอผลงาน
วิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็น
ต้น
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน
กรณีสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้
ตามภาระที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และที่ ต นเองต้ อ งการ มี แ ผนพั ฒ นาการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง วิ ช าการเป็ น
รายบุคคล มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ
การศึกษาดูงาน และการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้อาจารย์มที ักษะความรูท้ ี่ทันสมัยเพื่อ
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ วิทยาลัยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในประเทศลาว และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2557
อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษาได้รับการพัฒนา แสดงผลดังตารางข้างล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN
12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ( Staff Development Activities) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความ
ว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอ
แต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3+3)/3 (ระดับปริญญา ตรี โท และเอก )
=3
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง

2

ดร.น้าฝน กันมา

3

ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ

4

ดร.รักษิต สุทธิพงษ์

5

ดร.โสภา อานวยรัตน์

6

ดร.สันติ บูรณะชาติ

7

ดร.นันทิมา นาคาพงศ์

8

ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

รายละเอียดการพัฒนาทาง
วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม
ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ 1 ณ เบลล์
วิลล่า
รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่11-13 พ.ค.
58
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (ICER 2015) วันที่ 26-28
พ.ค.58 ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (ICER 2015) วันที่ 26-28
พ.ค.58 ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 58
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ 1 ณ เบลล์
วิลล่า
รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่11-13 พ.ค.
58
เป็นผู้แทนหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสุนทร
โวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุ
สภา สานักงานเลขานุการคุรุสภา
กรุงเทพ ฯ วันที่ 10-11 มี.ค.58
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง”การ
วัดผลประเมินผลการศึกษา”
เข้าร่วมประชุม ปฐมนิเทศ เพื่อรับฟัง
และซักถามแนวทางการบริหาร
จัดการทุนระเบียบการเงินและบัญชี
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุ
โกศล กรุงเทพฯ วันที่ 4-6 มิ.ย. 58

จานวน
(ชั่วโมง)

การใช้ประโยชน์

15

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านการ
บริหาร

12

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ

12

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ

32

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจัย

9

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านการ
บริหาร

7

เพื่อนาเสนอข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

6

เพื่อเผยแพร่ความรูด้ ้านการ
วัดและประเมินผล

12

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

9

ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

10

อ.เมทิกา เลิศปฐมา

11

อ.กัญจนี ศรีโสภา

รายละเอียดการพัฒนาทาง
วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม
ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ
เข้าร่วมติดตามและเก็บข้อมูลวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่
มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน
ELS วันที่ 4-5 ส.ค. 58 และ 10-11
ส.ค.58
นานิสิตศึกษาตามสภาพบริบทจริง
ในสถานศึกษา รายวิชา353432
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชา355431 คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาและรายวิชา 369424
ศิลปะการสอน ณ.โรงเรียนจุน
วิทยาคมและโรงเรียนแม่ใจ
วิทยาคม วันที่ 30 ม.ค. 58
นานิสิตศึกษาตามสภาพบริบทจริง
ในสถานศึกษา รายวิชา353432
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชา355431

จานวน
(ชั่วโมง)

การใช้ประโยชน์

12

บูรณาการงานวิจัย

6

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ

6

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ

ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ระดับคะแนน AUN.12

3
3
3

ผลการดาเนินงานอาจารย์ได้รับการพัฒนาคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้
ระดับ 3
เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
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

คาอธิบาย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจาเป็นต้องรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรของแต่ละสถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษา เปิดหลักสูตรจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา) ระดับปริญญาโท (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามองค์ประกอบ 1.1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการ
บริหารหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ เป็นผู้กากับดูแลร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ใน
วิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รดูแ ลการบริ ห ารหลัก สูต รให้ เ ป็น ไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อทบทวนการ
บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ระยะ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ตลอดเวลา นอกจากนี้
หลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพและมาตฐานการผลิตโดยคุรุสภา
ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอีกด้วย
ทั้งนี้ ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1 ของวิทยาลัย เท่ากับ
(3/3)X100
=
100 %
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ตารางแสดงจานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุเมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ประจาปีการศึกษา 2557
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

1

กศ.บ.(การศึกษา)

2
3
4
5

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

-แขนงวิชาคณิตศาสตร์
-แขนงวิชาเคมี
-แขนงวิชาชีววิทยา
-แขนงวิชาฟิสิกส์
-แขนงวิชาพลศึกษา
-แขนงวิชาภาษาไทย
-แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

จานวน
หลักสูตร
ทัง้ หมด

1

1
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
1
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
1
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
1
รวม
5
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558

จานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TQF
สกอ.แจ้งผลการรับทราบแล้ว
ตรี
โท
เอก

ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน
ตรี
โท
เอก

1

1

1
1

1

2

1
1
1
1
2

ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ของวิทยาลัย เท่ากับ
(3/3)X100
=
100 %
เอกสารอ้างอิง
1. คาสั่งกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก
2. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาตรี
3. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาโท
4. SAR/CAR AUN หลักสูตรปริญญาเอก

1

2

1
1
2
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C. 10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คาอธิบาย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการนาพาและจัดการ
มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
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C. 10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
คาอธิบาย
สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่
แตกต่างกั นตามที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญั ติ โดยทั่วไปสภามหาวิท ยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนด
นโยบายสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย วางระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง ยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร การอนุ มั ติ ป ริ ญ ญา การแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ รวมทั้งการกากับ
การบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการเป็นผูด้ ูแลกากับการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา
และมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา มีบทบาทและหน้าที่เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตัง้ คณะกรรมการประจาส่วนงาน พ.ศ. 2553 ทั้งนีค้ ณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยการศึกษาต้องมีการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการประจาส่วนงานของวิทยาลัย
ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามปี ป ฏิ ทิ น ซึ่ ง ในแบบประเมิ น มี ร ายละเอี ย ดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ากั บ นโยบาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของวิทยาลัย ฯ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลักธรรมาธิบาล รวมถึงต้องมีบทบาทในการสร้าง
ผลประกอบการที่ดีของวิทยาลัยด้วย ตามแบบประเมินข้างล่างนี้ เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา
ปรับ ปรุง การบริหารวิท ยาลั ย และพั ฒนาตนเองให้ มีป ระสิท ธิ ภ าพในการบริห ารงานของวิท ยาลั ย
การศึกษาต่อไป

71

แบบประเมินตนเองผลการดาเนินงานคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
โปรดเลือกคาตอบโดยเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
1. ด้านการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
ข้อ
ที่
1.1
1.2

1.3

ประเด็นการประเมิน
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย เข้าใจบทบาท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 21 (2) และมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3) พิจารณาระเบียบและออกข้อบังคับภายในวิทยาลัยตลอดจนปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยไม่ขัด
ต่อนโยบาย / ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
8) พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใดๆ อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
9) กากับติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมอบหมายและให้
10) ผลการดาเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์และมีความสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปี ที่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยกาหนด
11) ทาหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานของ
วิทยาลัย
12) ติดตามให้วิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ได้ทาหน้าที่ในการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การประจาปี และให้ข้อเสนอแนะแก่ หน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายที่
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยกาหนด ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

ระดับความคิดเห็น
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ข้อ
ที่

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

1.4

คณะกรรมการประจาคณะได้ดาเนินการบริหารจัดการวิทยาลัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
งาน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารงานตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี, ควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สามารถบริหารงานได้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการ
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) รับฟัง และนาข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนของผูร้ ับบริการไปดาเนินการ
อย่างเต็มความสามารถ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานวิทยาลัย, มี
กระบวนการทางานเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และ
พัฒนาหน่วยงาน
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้การบริการต่อผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
8) หลักนิติธรรม (Rule

of Law) การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความ

เป็นธรรม
9) หลักความเสมอภาค (Equity) การให้การปฏิบัติและการบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus

Oriented) มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ, มีการหาข้อตกลง

ทั่วไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
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2. ด้านการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1.

ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

2.

ความเหมาะสมของการประชุมกาหนดให้มีการส่งวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม

3.

ความเหมาะสมของจานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง

4.
5.

ความเหมาะสมของเอกสาร ข้อมูล ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการประจา
วิทยาลัย
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแต่ละครั้ง

6.

ในภาพรวมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม

ระดับความคิดเห็น

1 2 3 4 5

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา ได้ดาเนินงานครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการประจาทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ทากาหนดใน พรบ.
2. คณะกรรมการประจากาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. คณะกรรมการประจาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. คณะกรรมการประจาติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
5. คณะกรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ 1 พันธกิจ
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่ว นงาน พ.ศ. 2553 และก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา จานวน 8 คน ดังรายนามต่อไปนี้
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
1
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก)
2
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต
(ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)
3
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)
4
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(ดร.น้าฝน กันมา)
5
ดร.โสภา อานวยรัตน์
6
ดร.สันติ บูรณะชาติ
7
นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต
8
นางสาวยลดา เพิ่มกร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 90 และมีการแจ้งมติที่ประชุมให้บุคลกรของวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ประเด็นที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหาร
คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และการบริหารวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
บริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด้ า นการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้กาหนดนโยบายการบริหาร
วิทยาลัยผ่านทางแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีการมอบหมายให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีในแต่ละ
ฝ่ายร่ว มกั นก าหนดโครงการให้ส อดคล้องกั บ นโยบาย และงบประมาณที่ไ ด้รับ รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร การจัดกาหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยง และประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสติ
ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการฯ ได้รับการจัดตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วน
งาน พ.ศ. 2553 มีการประชุมเป็นประจาเดือนละ 1 ครั้ง ในการประชุมมีการจัดทาระเบียบวาระการ
ประชุม และแจ้งให้ผู้ประชุมทราบล่วงหน้าก่อน มีการบันทึกรายงานการประชุม และมีการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง
ประเด็นที่ 4 การติดตามผลการดาเนินงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
- คณะกรรมการฯ ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานอย่างระมัดระวัง และเป็นระบบ (Duty
of Care) โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานจากรายงานการประชุม ของงานวิชาการ งานบริหารและ
กิจการนิสิต งานพัฒนาและวิจัย ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการฯ และมีการติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการรายงานการบริหารความเสี่ยง รายงานระบบการประกันคุณภาพ
รายงานการเงิน รายงานการใช้พัสดุ ทาให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงผลการดาเนินงาน และสามารถให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้บรรลุเป้าหมาย
- การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย (Duty of
Loyalty) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปด้วยความยุติธรรมคานึงถึง
ประโยชน์ของนิสติ และบุคลากรอย่างเป็นเหตุเป็นผลภายใต้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
- ปฏิบัติตามกฏิกา (Duty of Obedience) การควบคุมและติดตามงานกากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
- โปรงใสเปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ (Duty of Disclosure) มีการแจ้งมติที่ประชุมให้
บุคลากรของวิทยาลัยทราบทุกครั้ง ผ่านทางเว็บไซด์
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ประเด็นที่ 5 หลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการฯ ดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) กาหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การ
ดาเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได้
2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามมติ ที่ ป ระชุ ม อย่ า ง
เคร่งครัด ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และมีการกาหนดภาระหน้าที่ ของ
คณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน
3. หลักการตอบสนอง ( Responsiveness) มีระบบสารสนเทศระหว่างนิสิตกับวิทยาลัย ผ่านทาง
Facebook รวมทั้งการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการกาหนดภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ อย่าง
ชัดเจน และมีการประเมินตนเอง
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีรายงานทางการเงิน และพัสดุที่สามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฯ
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มติที่ประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
โดยคณะกรรมการฯ จะรับฟังความเห็นของบุคลากรผ่านทางกรรมการที่นาเสนอในที่ประชุม
7. หลักการกระจายอานาจ ( Decentralization) คณะกรรมการฯ มอบหมายให้รองคณบดี และ
ผูช้ ่วยคณบดีปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ยึดระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
9. หลั ก ความเสมอภาค ( Equity) คณะกรรมการฯ พิ จ ารณามอบหมายภาระหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ
บุคลากรของวิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented) การหาข้อสรุปในประเด็นที่สาคัญต่างๆ จะเปิด
โอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป เช่น การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
ของวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ คะแนนที่ได้
ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตัง้ คณะกรรมการประจาส่วน
งาน พ.ศ. 2553
2. แบบประเมินคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
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C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี

คาอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บ ริหารในการบริหารและการจัดการให้บ รรลุ
ผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการเป็นผูด้ ูแลกากับการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา
และมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา มี บทบาทและหน้าที่เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วนงาน พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ คณบดีต้องมี
การประเมินการปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามแบบ
ประเมินข้างล่างนี้ เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารวิทยาลัยและพัฒนาตนเอง
ให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัยการศึกษาต่อไป
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แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีวิทยาลัยการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก)
ช่ ว งระยะเวลาประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน อยู่ ใ นช่ ว ง วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 – 30 กั น ยายน 2558
(ปีงบประมาณ 2558)
โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
และหากท่านไม่สามารถตอบแบบสอบถามข้อใดได้กรุณาข้ามไปในข้ออื่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพบุคลากร

 หญิง

 ชาย

 สายวิชาการ
 สายสนับสนุน
 อื่นๆ..........................................................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการประเมินด้านสมรรถนะและการบริหารงานของคณบดี
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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ข้อ
1

ประเด็นการประเมิน
ด้านสมรรถนะคณบดี
1.1 ความใฝ่รู้ (Learning Motivation)
1.2 การทางานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย (Teamwork and Networking)
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
1.4 ทักษะด้านการสื่อสาร/การใช้ภาษา/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(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 การมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (Good Governance)

2

ด้านประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
2.1 ด้านการบริหารหลักสูตร (การผลิตบัณฑิต & ด้านงานวิจัย)
2.2 คณบดีมีการมอบหมายภาระงานและกระจายอานาจลงในระดับหลักสูตร
2.3 คณบดีให้ความสนใจและผลักดันให้มกี ารปรับปรุงหลักสูตร คุณวุฒิ
อาจารย์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับบัณฑิต
2.4 คณบดีมีโครงการใหม่ๆ เกีย่ วกับกิจกรรมการเสริมสร้างนักศึกษาและ
บัณฑิต ให้มีคุณธรรมอย่างสม่าเสมอ (เช่น กิจกรรมจิตอาสา ทาประโยชน์แก่
ผู้อื่น แก่ชุมชน หรือทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยส่งเสริมให้นกั ศึกษาคิด
ริเริ่มดาเนินกันเอง และมีการเรียนรู้บูรณาการจากการทากิจกรรม)
2.5 คณบดีได้ดาเนินการให้มกี ารประเมินสัมฤทธิ์ผลของการผลิตบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษาจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและนาผลการประเมินมาพัฒนา
หลักสูตร
2.6 คณบดีส่งเสริมและสนับสนุน หาแหล่งทุนให้คณาจารย์และบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนทาวิจัย
2.7 คณบดีเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางหรือดาเนินการเพื่อมุ่งความเป็นเลิศ
ในงานวิจัยของคณะอย่างชัดเจน

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

3

ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชีห้ ลักในแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน
3.1 คณบดีให้ความสนใจในยุทธศาสตร์ที่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้ (ให้ระบุในข้อย่อย)
ก. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ข. การบริการวิชาการเพื่อสังคม
ค. การดารงศิลปวัฒนธรรม
ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 คณบดีดาเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ไปสูก่ ารปฏิบัติ
(ให้ระบุในข้อย่อย)
ก. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ข. การบริการวิชาการเพื่อสังคม
ค. การดารงศิลปวัฒนธรรม
ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.3 ความเห็นของท่านต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (ให้ระบุขอ้
ย่อย)
ก. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ข. การบริการวิชาการเพื่อสังคม
ค. การดารงศิลปวัฒนธรรม
ง. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณบดีดังกล่าวข้างต้นกับยุทธศาสตร์
สถาบัน
3.5 การนาผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ไปทาให้เกิดประโยชน์ตอ่ เนื่อง

4

ด้านการแสวงหารายได้ (งานเกีย่ วพันกับภารกิจของคณะ & ด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน)
4.1 คณบดีสามารถสร้างการดาเนินการผ่านเครือข่าย เพื่อการสนับสนุน
ตลอดจนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ หรือเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ (ทั้งที่เป็นเงิน และทรัพยากรที่มีมูลค่าในรูปแบบอื่น)
4.2 คณบดีสามารถดาเนินการให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะ เข้ากับการบริการวิชาการแก่
ชุมชน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือได้รับการคัดเลือกให้ไปบริการทางวิชาการแก่
หน่วยงาน / องค์กรภายนอกได้และมีรายได้ผา่ นเข้าระบบของสถาบัน

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5
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ข้อ
5

ประเด็นการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
1

2

3

4

5

การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
5.1 ความสามารถด้านการบริหารยุทธศาสตร์
5.2 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
5.3 การวางระบบสารสนเทศ/หรือจัดให้มีระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิง
บริหาร
5.4 การจัดการความรู้ในคณะ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
****** ขอขอบคุณยิ่งที่ให้ ร่วมมือตอบแบบประเมิน ******
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สมรรถนะคณบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้มีการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี)
เพื่อการเป็นรายงานผลการด าเนิน งานและรับ ทราบถึ งสมรรถนะของคณบดีแ ต่ล ะคณะ โดยในปี
การศึกษา 2557 คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
1. วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการศึกษา 2558 - 2561 ดังนี้
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- บูรณาการองค์ความรูเ้ พื่อตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล
- ส่งเสริมการบูรณาการ องค์ความรู้เพื่อพัฒนา ถ่ายทอด และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและ
สังคม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริก ารวิชาการตามความต้องการของชุมชน หน่วยงานและ
ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. การดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิทยาลัยการศึกษาดาเนินการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา
พะเยาโมเดล โดยได้สารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในเครือข่าย
ความร่วมมือ จานวน 8 โรงเรียน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาพะเยาโมเดล เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ววิทยาลัยการศึกษาได้
ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ยึดปณิธานของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาเข้าด้วยกันจึงได้ข้อสรุปว่าการจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้นนั้ ต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
3. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน:กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา
161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูต ร 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 และ 161342
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขณะเดียวกันโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายก็มีสว่ นร่วมกับชุมชนในการแสวงหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อนามาจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาอีก ด้วย
ดังนัน้ การดาเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการทางานร่วมกันแบบพันธมิตรและเกิดประโยชน์แก่ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน
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4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จานวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายพร้อมทั้งสารวจความต้องการและ
ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อติดตามค้นหา Best Practice ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู เพื่อนามาสู่
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:
กรณีศกึ ษา พะเยาโมเดล
5. ผลที่เกิดเมื่อดาเนินโครงการ ฯ เสร็จสิน้ มีหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษาดาเนินการให้บริการวิชาการด้านความรู้
แก่ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
ได้โจทย์การวิจัยจากชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เกิ ด เครือข่ายความร่ว มมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย พะเยา วิท ยาลัย การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นที่ 2 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) และโรงเรีย น
กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ประเด็นที่ 3 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
โครงการฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดเครื อข่ายความร่วมมือร่วมกั นระหว่างมหาวิท ยาลัย
พะเยา วิทยาลัยการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังโมเดลที่ได้
นาเสนอเบื้องต้น และสัมพันธภาพของระหว่า งบุคลากรทุกภาคส่วนดีขึ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเกิดพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ประเด็นที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
วิท ยาลั ย การศึ ก ษามีก ารเปิด หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาตรี โท และ เอก ซึ่งคณบดี วิท ยาลั ย
การศึก ษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจาหลัก สูตรฯ เพื่อบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร และรับการประเมินโดยคุรุสภา ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
2. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557
3. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557
4. จัดทาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557
5. จัดทาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน จึงได้มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีจานวนเพียงพอและสอดคล้อง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การบริหารและการดาเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ประเด็นที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่ง
สอดคล้องกับระดับสถาบัน
วิทยาลัยการศึกษามีการดาเนินงานตามพันธกิจครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาลัย
การศึกษา 2558 - 2561 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ทั้งนี้ปีการศึกษา 2557 คณบดีวิทยาลัย
การศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติก าร
ประจาปี ปีการศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
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1. แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษาดาเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ จานวน 20
กลยุทธ์ ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ 68 ตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ 68 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อย
ละ 100
2. โครงการในแผนปฏิบัติก ารมีทั้ง สิ้น 49 โครงการ มีโ ครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 49
โครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิ บัติการ จานวนตัวชี้วัด 156 ตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 156 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 4 การแสวงหารายได้
วิทยาลัยการศึกษามีการแสวงหารายได้จากการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก แผน ข นอกจากนี้ วิทยาลัยมีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่
ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดองค์กรการบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา
2557
ประเด็นที่ 5 การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
วิท ยาลั ย การศึ ก ษามีก ารเปิด หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาตรี โท และ เอก ซึ่งคณบดีวิท ยาลั ย
การศึก ษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจาหลัก สูตรฯ เพื่อบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารงานของ
วิทยาลัยการศึกษาทุกพันธกิจ มีการคานึงถึงหลักการบริหารและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดาเนินงานทุกพันธกิจบรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดในแต่ละปี วิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับ มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนของการบริหารงานตามพันธกิจและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บริหารได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จที่ถ่ายทอดให้รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการ รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และกาหนดให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบใน
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส และตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทุก
6 เดือน นอกจากการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการศึกษาแล้ว วิทยาลัยการศึกษายังการประสาน
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เครือข่ายกั บ เขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา สถานศึก ษา องค์ก รอื่นๆ ที่สามารถร่วมผลิ ตบั ณฑิ ตครูทั้ง ระดั บ
ปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการ
บริหารหลักสูตรและพัฒนานิสติ ครูให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยการศึกษามีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ
หารความเสี่ยง มีการกากับ ติดตาม รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มีการนาระบบควบคุมและระบบบริ หารความเสี่ยงมาใช้ในการดาเนินงานตามปกติ ซึ่งเป็นผลจาการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่สง่ ผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพื่อช่วยให้ระดับความเสี่ยงลดลง และเมื่อพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ในทุกพันธกิจ โดยเมื่อมีการรายงานความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดาเนินการแจ้งต่อ
หน่วยงานย่อยภายในวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบ เพื่อนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เอือ้ ต่อการบริหารในการตัดสินใจ ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยการศึกษา ใช้ระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยได้เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ ระบบ
ประเมินการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่จะให้
ครอบคลุมทุกส่วนงานที่จาเป็น เบื้องต้นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูออนไลน์ ซึ่งต่อไปจะพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพเป็นลาดับต่อไป
- การจัดการความรู้ในคณะ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
(Knowledge Management; KM) ในองค์กร เพื่อนาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
งาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ โดยให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิ จกรรมการจัดการความรู้และท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
รวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร เพื่อนามาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยการศึกษาจึงส่งเสริม
ให้มีการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานของบุคลากร ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมใน
คณะฯ ที่ต้องมีก ารแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรีย นรู้กันทั้งองค์ ก รและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ระหว่างสถาบัน โดยเน้นการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างน้อย 3 ด้าน คือการเรียนการสอน
การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 2557 วิทยาลัยการศึกษามี โครงการเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หัวข้อ “การประเมินมาตรฐานหลักสูตร
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และมาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ การรองรั บ ปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาของคุ รุ ส ภา ”
โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน และการ
บริการวิชาการ” ที่มีสถาบันผลิตครูเขตภาคเหนือเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นเครือข่ายร่วมกัน
ผลการดาเนินงานด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3
ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วน
งาน พ.ศ. 2553
2. แบบประเมินคณบดี
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C.11 บุคคลกรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา

คาอธิบาย
บุคลากรประจาสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น อบรม
ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน
กรณีสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรให้ไ ด้รับ การพัฒนาเพิ่มพูนทัก ษะ
ความรู้ตามภาระที่ได้รับมอบหมาย และที่ตนเองต้องการ มี การกระตุ้นให้สายสนับสนุนทาวิจัยสถาบัน
เพื่อพั ฒ นาตนเองและพั ฒนางานที่รับ ผิดชอบ มีก ารสนับ สนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมประชุ ม
วิชาการ เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ การศึก ษาดูงาน และการอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะความรู้ที่ทันสมัยเพื่อนาสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ วิทยาลัยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มี
ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา
แสดงผลดังตารางข้างล่าง เมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน ( Support Staff
Quality) และ AUN 12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ( Staff Development Activities) ร่วมกัน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอจาเป็นต้องมี
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นา ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย จะเร่ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (2+2+2)/3 (ระดับปริญญา ตรี โท และเอก )
=2
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ตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน
ลาดับ

ชื่อ สกุล

1

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต

2

นางสาวปวันรัตน์ วังมา

3

นางสาวสุนรี ัตน์ ศรีทนต์

4

นางสาวสิริกร บุญศิริ

5

นางสาวยลดา เพิ่มกร

6

นายเอกพล โพธิจันทร์

7

นางสาวสรญา เงินเย็น

รายละเอียดการพัฒนาทาง
จานวน
วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม (ชัว่ โมง)
ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
ประชุมสัมมนาระบบ AUN-QA ห้อง
14
PN -9 หอประชุมพญางาเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4-5
มิถุนายน 2558
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ
8
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของ
ตัวบ่งชีด้ ้านบุคลากร ตามเกณฑ์
AUN-QA และ CUPT วันที่ 17-18
ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพิเรียล
โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท อ.เชียง
แสน
จ.เชียงราย

การใช้ประโยชน์

เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
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ลาดับ

ชื่อ สกุล

8

นายวิทวัส ธิวัย

9

นายอภิเดช เทพรังสาร

รายละเอียดการพัฒนาทาง
จานวน
วิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุม (ชัว่ โมง)
ทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ
8
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของ
ตัวบ่งชีด้ ้านบุคลากร ตามเกณฑ์
AUN-QA และ CUPT วันที่ 17-18
ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพิเรียล
โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท อ.เชียง
แสน
จ.เชียงราย
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การ
8
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของ
ตัวบ่งชีด้ ้านบุคลากร ตามเกณฑ์
AUN-QA และ CUPT วันที่ 17-18
ส.ค. 58 ณ.โรงแรมอิมพิเรียล
โกลเด้นไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท อ.เชียง
แสน
จ.เชียงราย

การใช้ประโยชน์

เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ

เพื่อทารายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ

ผลการดาเนินงานด้านบุคคลกรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3
ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แฟ้มรวมการไปราชการ อบรม สัมมนา ของสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา
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 ความพึงพอใจของนักศึกษา

คาอธิบาย
ความพึงพอใจของนักศึกษาขึน้ อยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้
คาปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน สิ่งสนับ สนุนการเรีย นรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่ นๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทันสมัย
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
กาดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาเปิ ด ท าการสอนนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก และในแต่ ล ะภาค
การศึกษาจะมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตผ่านระบบ reg ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น เพื่อให้ทราบ
ถึ ง คุ ณ ภาพของอาจารย์ ใ นประเด็ น ต่ า งๆ และปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ แต่ในระบบ reg มีประเด็นการประเมินที่ไม่ครอบคลุมถึง ความพึงพอใจของนิสิตเช่น การ
ให้คาปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ว่าสิ่งสนับสนุนเหล่านีม้ ีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย

92

ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทาการการสารวจความต้องการจาเป็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2557 ในการสารวจแต่ละครั้งใช้จานวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจานวนนิสิต
ในการส ารวจข้อมูล พบว่า ข้อมูล ความต้องการจาเป็นของนัก ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี 4 ด้าน ในปี
การศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.07 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกด้านเมื่ อเทียบกับข้อมูล
ในปีการ 2557 มีคะแนนร้อยละ 3.07 มีผลลดลงแสดงผลตามตารางข้างล่าง และเมื่อพิจารณาเกณฑ์
AUN 9 การสนั บ สนุ น และการให้ ค าปรึ ก ษาผู้ เ รี ย น (Student Advice and SupportAcademic staff
Quality) AUN 10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilitaties and Infrasstructure) AUN
11 การประกั น คุ ณ ภาพกระบวนการเรี ย นการสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning
Process) เกณฑ์ ย่ อ ย 11.5 และ AUN 15 ความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ( Stakeholders
Satisfaction) ร่วมกัน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกั บ การ
ปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3+3)/3 (ระดับปริญญาตรี โท และเอก )
=3
หัวข้อ
1. บริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2. บริการด้านกายภาพที่เกือ้ หนุนต่อการเรียนรู้
3. บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ
4. บริการด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบ
ค่าเฉลี่ยรวม

ปริญญาตรี
56
57
4.10
3.18
4.25
3.17
4.15
2.74
3.80
3.18
4.07

3.07

ผลการดาเนินงานด้านความพึงพอใจของนัก ศึกษาคะแนนที่ไ ด้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการ
ประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ผลการสารวจความพึงพอใจ
2. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาตรี
3. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาโท
4. SAR/CAR AUN QA หลักสูตรปริญญาเอก
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C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน

คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควร
คานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิด รายได้และการบริก ารวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้ าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ใน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิล ปวั ฒนธรรม พั นธกิ จหนึ่งที่วิท ยาลัยการศึกษาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยวิทยาลัยการศึกษามีนโยบายและแผนการบริการที่ชัดเจน มีการสนับสนุน
งบประมาณ การดาเนินงานมีการบูรณาการกับพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การบริการวิชาการที่วิทยาลัยดาเนินการก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ชุมชน
และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนิสติ ครูและบุคลากร
ในวิทยาลัย ดังนี้
1. วิทยาลัยมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัย
การศึกษา 2558 - 2561 ดังนี้
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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- บูรณาการองค์ความรู้เพื่อตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล
- ส่งเสริมการ บูรณาการ องค์ความรูเ้ พื่อพัฒนา ถ่ายทอด และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและ
สังคม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน หน่วยงานและ

ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. การดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิทยาลัยการศึกษาดาเนินการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา
พะเยาโมเดล โดยได้สารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 200 คน จาก
โรงเรีย นในเครือข่ายความร่ว มมือ จานวน 8 โรงเรีย น เกี่ย วกั บ สภาพปัญ หาและข้อเสนอแนะเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน : กรณี ศึ ก ษาพะเยาโมเดล จากโรงเรี ย น
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ 8 โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36
(เชียงราย-พะเยา) ได้แก่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม โรงเรียนเชีย งค า
วิทยาคม โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจุน
วิทยาคม เมื่อได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นแล้ววิทยาลัยการศึกษาได้ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ยึดปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาและภารกิจของวิทยาลัย
การศึกษาเข้าด้วยกันจึงได้ข้อสรุปว่าการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้นต้องพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
3. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน:กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา
161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 และ 161342
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขณะเดียวกันโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายก็มีส่วนร่วมกับชุมชนในการแสวงหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อนามาจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาอีก ด้วย
ดังนัน้ การดาเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการทางานร่วมกันแบบพันธมิตรและเกิดประโยชน์แก่ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน
4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จานวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายพร้อมทั้งสารวจความต้องการและ
ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อติดตามค้นหา Best Practice ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนามาสู่การ
พั ฒนารูป แบบเครือข่ายความร่ว มมือ เพื่อยกระดับ คุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน:
กรณีศกึ ษา พะเยาโมเดล
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5. ผลทีเ่ กิดเมื่อดาเนินโครงการฯ เสร็จสิน้ มีหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษาดาเนินการให้บริการวิชาการด้านความรู้
แก่ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
ได้โจทย์การวิจัยจากชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) และโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เกิ ด เครือข่ายความร่ว มมือร่วมกันระหว่างมหาวิ ทยาลัยพะเยา วิท ยาลัย การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นที่ 2 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) และโรงเรีย น
กลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัยชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ประเด็นที่ 3 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
โครงการฯ ดังกล่าวก่อให้เ กิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกั นระหว่างมหาวิท ยาลัย
พะเยา วิทยาลัยการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังโมเดลที่ได้
นาเสนอเบื้องต้น และสัมพันธภาพของระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วนดีขึ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเกิดพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน คะแนนที่ได้ในระดับ
คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
3. สรุปผล โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
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C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

คาอธิบาย
เป็นกระบวนการและผลการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่การส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสั งคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี /
วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็น
รูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบ
ศีลธรรมจริยธรรม หรือวัฒนธรรมส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรมจริยธรรม หรือวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3

4

5

6

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห์
แล้ว)

มีแนวโน้มผล
กาดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

มีผลการ
ดาเนินงานไม่
น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทปอ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม ทปอ และ
ทอมก)

มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่เหนือค่า
mean)

7
excellent
(worldclass
or leading
practices)
(ranking)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจหนึ่งที่วิทยาลัยการศึกษาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยการศึกษามีนโยบายและแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน มี การ
สนับสนุนงบประมาณ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่วิทยาลัยดาเนินการสอดคล้องกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนิสิตครูและบุคลากรในวิทยาลัย การดาเนินงานมี
การบูรณาการกับพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน การ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพะเยามียุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษาจึงได้
กาหนด กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศึกษา ประจาปี 2557 ได้แก่
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โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
1. กิจกรรมทาบุญวิทยาลัยการศึกษา
2. กิจกรรมลอยกระทง
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
4. กิจกรรมดาวรุ่ง มพ.
5. กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีนสิ ิต อาจารย์ บุคลากร
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในโครงการ อย่างพร้อมเพียงกัน โดยกิจกรรม
ทั้งหมดสนับ สนุนเอกลั ก ษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และอัต
ลักษณ์ ได้แก่ มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
2. ในด้านการบูรณาการด้านการเรียนการสอน
วิทยาลัยการศึกษามีโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ได้แก่
1. โครงการนักสืบภูมิปัญญา นาการศึกษาคืนถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียน
การสอน ในรายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2. โครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สั งกัด สพม.36 ครั้ง
ที่ 2 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาการเรียนการสอน ในรายวิชา 366316 รายการจัดการเรียนรู้ 2
3. ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษามีโครงการที่บูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ โครงการการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 2
4. ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษามีโครงการที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 2
5. ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยการศึกษาได้ดาเนินการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทาโครงด้าน
ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกัน
ผลการดาเนินงานด้านการการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนที่ได้ในระดับคณะ
เป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษา

98
3. โครงการนักสืบภูมิปัญญา นาการศึกษาคืนถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในรายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
4. โครงการโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.36 ครั้ง
ที่ 2
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ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators)
ระดับคณะและสถาบัน

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสถาบันใน
องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ.
S.1 ระยะเวลาของการได้งานทา
1. คุณภาพศิษย์
S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
2. คุณภาพครู/อาจารย์
S.3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 1. คุณภาพศิษย์
S.4 จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน 2. คุณภาพครู/อาจารย์
สร้างสรรค์
S.5 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
อาจารย์ประจา
S.6 Student mobility
7. มาตรการส่งเสริม
S.7 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ ติดตาม 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน
S.8 Green University
4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
5. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. มาตรการส่งเสริม
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S.1 ระยะเวลาของการได้งานทา

คาอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนงานใหม่
หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษามีบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
จานวน 25 คน และบัณฑิตระดับปริญญาโทที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ จานวน 110 คน แต่
วิทยาลัยการศึกษายังไม่มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกระดับเนื่องจาก มหาวิทยาลัย
พะเยาจะทาการสารวจในช่วงระยะเวลาที่บัณฑิตมาซ้อมรับปริญญา เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ในกรณี
ของบัณฑิตระดับปริญญาโทนั้น ก่อนเข้ามาศึกษาเป็นผู้ที่มีงานประจาทาทุกคน ที่ผ่านมาการสารวจ
ภาวการณ์มีงานทาจัดทาโดยมหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลในระดับวิทยาลัย แต่ไม่ได้แยกข้อมูลในระดับ
หลักสูตร แต่เมื่อนาผลการประเมินตาม AUN 14.3 อัตราการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่า
พอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก อยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่การแก้ไขปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
ในปีก ารศึก ษา 2558 วิท ยาลั ย จะทาการสารวจบัณทิตที่จบในปีการศึก ษา 2557 ในระดับ
หลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรและจะจัดทาฐานข้อมูลนิสิตทุกระดับ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนิสิตและบัณฑิตต่อไป
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3+3)/2 (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและเอก )
=3
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ตารางเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตราการได้งานทาของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
รุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษา

จานวนบัณฑิตที่ระบุระบุว่ามี
งานทา

2553

25

-

จานวนบัณฑิตที่มีงานทาภายในระยะเวลา
0.5 ปี
0.5 – 1 ปี
> 1 ปี

-

-

-

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาการได้งานทาเฉลี่ย =
ตารางเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตราการได้งานทาของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาโท
รุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษา
57
43
-

จานวนบัณฑิตที่ระบุวา่ มี
งานทา
57
43
-

จานวนบัณฑิตที่มงี านทาภายในระยะเวลา
0.5 ปี
0.5 – 1 ปี
> 1 ปี
57
43
-

หมายเหตุ
-

วิทยาลัยไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรีเพิ่งสาเร็จการศึกษา อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
1. แบบสรุปผลการสารวจภาวการณ์มีงานทา
2. SAR/CAR AUN QA ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก (AUN 14.3 อัตราการได้งาน
ทาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก)
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S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
คาอธิบาย
ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม
ของการทางาน เพื่อการทาให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ทางานให้มีสุขอนามัย และความปลอดภัย
และความสะดวกในการเข้าที่ทางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการทางานที่แตกต่างกัน ปัจจัย
ดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัด และเป้าประสงค์มคี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ซึ่งได้ออกแบบ
ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย และตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภท
ของบุคลากรอย่างไร บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่สาคัญอะไรบ้าง
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาคานึงถึงความพึ งพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมของ
การท างาน สุ ขอนามัย และความปลอดภัย และความสะดวกในการท างานของบุค ลากร รวมถึ ง
สวั ส ดิก ารต่างๆ ที่วิท ยาลั ย การศึก ษาจัดเตรีย มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน จึงได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจสวัสดิ การเพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา
ด้านสภาพแวดล้อมของการทางาน สวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพันกับวิทยาลัยการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ในปีก ารศึก ษา 2558 วิท ยาลั ย จะท าการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร ในระดับ
หลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณา AUN 13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่า งเพียงพอข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และ AUN 15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (stakeholders satisfaction) ทั้งหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (2+2+2)/3
=2
ผลการดาเนินงานด้านความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 2
ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ
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2. SAR/CAR AUN QA ทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก (AUN 13.3 มี ร ะบบการ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสีย และ AUN 15 ความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วยเสีย (stakeholders satisfaction))

104

S.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
คาอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตนอกจากพิจารณาจากการได้งานทาแล้ว ยังควรพิจารณาจากความพึง
พอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตว่าบัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือตามที่สถาบันกาหนด รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบัน และ/หรือภาคภูมใิ จในการเป็นบัณฑิตของสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ในการรับบริการของ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และศิ ษ ย์ เ ก่ าใน
ภาพรวม เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตามที่คุรุ
สภาและวิทยาลัยการศึกษากาหนด รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของวิทยาลัย ทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้
บั ณฑิตและศิษ ย์เ ก่ า มีแนวโน้มสู งขึ้น เมื่อเทีย บกั บ การดาเนินงานที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาการ
ประเมินตาม AUN 13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ AUN 13.2
มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ และ AUN 15 ความพึงพอใจ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ 2
หมายความว่า มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา ดังข้อมูลที่วิทยาลัยการศึกษานาเสนอ ดังนี้
- ปีการศึกษา 2555 มีผตู้ อบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการ 35 คน คิดคะแนนความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต เท่ากับ 4.31
- ปีการศึกษา 2556 มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการ 65 คน คิดคะแนนความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต เท่ากับ 4.38
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ จะดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์
เก่า ในระดับหลักสูตรเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
ดังนัน้ คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (2+2+2)/3
=2
ผลการดาเนินงานด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น
2 ผลการประเมินได้ระดับ 2
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เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2555
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4. SAR/CAR AUN QA ทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก (AUN 13.1 มี ร ะบบการ
รวบรวมข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากตลาดแรงงานอย่ า งเพี ย งพอ AUN 13.2 มี ร ะบบการรวบรวมข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ และ AUN 15 ความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย)
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S.4 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คาอธิบาย
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามสภาพแวดล้ อ มและจุ ด เน้ น ของสถาบั น นอกจากนั้ น เงิ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้าน
การวิจัยของคณะ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญการทาวิจัยของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จึงส่งเสริมสนับ สนุนให้เ กิ ดการผลิตงานวิจัยโดยจัดสรรเงินรายได้เ พื่อสนับสนับ สนุนงานวิจัย โดย
สนับสนุนเงินวิจัยแก่อาจารย์ คนละ 10,000 บาท เพื่อทาวิจัยในชั้นเรียน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานละ
10,000 บาท ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์หาแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นการ
กระตุน้ คุณภาพของผลงานวิจัยให้สู่ความเป็นสากลมากขึน้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้เงินทุนสนับสนุน
การวิจัยเชิงพืน้ ที่และการดาเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เมื่อพิจารณาจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2557
พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลาดับดังนี้
ปีการศึกษา 2556 มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เท่ากับ 90,000 บาท ซึ่ง
เป็นงบประมาณสนับสนุนจากกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดทาโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งนี้
วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับบุคลากรเพื่อทาวิจัย จานวน 100,000 บาท แต่ไม่มีผู้ใดขอทุน
สนับสนุนแต่อย่างใด นอกจากนีว้ ิทยาลัยไม่ได้มกี ารแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
ต่อมาในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย ภายในคณะ
140,000 บาท แบ่งออกเป็นทุนวิจัยของอาจารย์ จานวน 11 คน คนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 110,000
บาท และทุนวิจัยของเจ้าหน้าที่ จานวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ในปีดังกล่าว
คณะได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดทาโครงการ 1 คณะ 1
โมเดล จานวนเท่ากับ 110,000 บาท นอกจากนี้ในปีดังกล่าว ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์
ประจาวิทยาลัยการศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ. จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 511,600 บาท
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งสิน้ ในปีการศึกษา 2557 เป็นเงิน 761,600
จากปีการศึกษา 2556 – 2557 พบว่า จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบก้าว
กระโดด ทั้งนี้เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการศึกษามีจานวนอาจารย์จานวนน้อยมากเมื่อ
เทีย บกั บ จานวนนิสิตที่มีจานวนมาก ดั งนั้นภาระงานสอนของอาจารย์แ ต่ล ะคนจึง มีม าก ส่งผลให้
อาจารย์ไม่มีเวลาทาวิจัยหรือคิดแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เงินสนับสนุนที่ตั้งไว้จึงไม่มีผู้ใดขอแต่อย่าง
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ใด แต่เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองวิจัย จานวน 90,000 บาท มีการดาเนินงานเพราะเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะต้องดาเนินการทา 1 คณะ 1 โมเดล แต่ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมี
การรับสมัครอาจารย์มาเพิ่มแต่จานวนนิสิตยังมีจานวนมากเช่นเดิม ประกอบกับการจัดการเรียนการ
สอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุ รุส ภาที่ก าหนดจานวนนิสิ ตห้ อ งละไม่เ กิ น 30 คน ภาระงานสอนของ
อาจารย์ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดแต่กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่วิทยาลัยให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่างๆให้คณาจารย์ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพยายามผลักดันให้อาจารย์
ทาผลงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ บุคลากรจึงมีความตื่นตัวในเรื่องการทา
วิจัยมากขึ้น จึงพยายามหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อทาวิจัย แต่ในปีการศึกษา ดังกล่าว พบว่า อาจารย์ที่
ได้รับทุนภายนอก มีเพียงจานวน 1 คน ทางวิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวและให้
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรได้รับทุนรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แสดงดังตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

250,000 บาท

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

511,600 บาท

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)

13 คน

จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)

-

ผลการดาเนินงาน
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
= 761,600
= 58,584.62
13
คะแนนที่ได้ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 58,584.62 x 5 = 11.72 คะแนน
25,000

x5
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ท่ไี ด้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประจาปีการศึกษา 2557
ลาดับ

หัวหน้าโครงการ

1

ดร.น้าฝน กันมา

2

ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

3

ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรี
เกตุ คงเจริญ

4

ดร.นันทิมา นาคาพงศ์

5

ดร.น้าฝน กันมา

6

ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง

7

ดร.รุ่งทิวา กองสอน

8

ดร.รักษิต สุทธิพงษ์

9

ดร.โสภา อานวยรัตน์

10

ดร.สันติ บูรณะชาติ

ชื่อโครงการ
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน : กรณีศกึ ษา โรงเรียนดอกคาใต้วทิ ยาคม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ
นิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
การพัฒนานิสิตแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา
การออกแบบและจั ด การเรี ย นรู้ 1 ตามแนวคิ ดการ
สะท้อนคิด
การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอโดย
ใช้การเรียนรู้เชิงรุก สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชา
161342 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
พฤติกรรมภาวะผู้นาของนิสิตที่เรียนโดยวิธีการเรียนรู้
โดยชีน้ าตนเอง (Self-Directed Learning: SDL)
รายวิชาภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(176713)
การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ ส่งเสริมทักษะการ
ข้ามวัฒนธรรมสาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
Group Investigation เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการ
จัดการชัน้ เรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของนิสติ ชั้นปีที่ 2
ในการศึกษาต่อหลักสูตรคู่ขนาน วิทยาลัยการศึกษา

แหล่งทุน
ภายใน

งบประมาณ
(บาท)
120,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท

ภายใน

10,000 บาท
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ลาดับ

หัวหน้าโครงการ

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

11

อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา

ภายใน

12

อาจารย์กัญจนี ศรีโสภา

ภายใน

10,000 บาท

13

ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นแบบ บูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑”
ของนิสติ ครูหลักสูตร 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem)
ของนิสติ วิทยาลัยการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาสาหรับครู
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยใช้แนวคิดการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรภัยพิบัตทิ ้องถิ่นแผ่นดินไหว
รวม

งบประมาณ
(บาท)
10,000 บาท

ภายนอก

511,600 บาท

731,600

ผลการดาเนินงานด้านจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คะแนนที่ได้ในระดับ
คณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 3
เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
2. ตารางสรุปรายชื่อผูว้ ิจัย งบประมาณ ชื่อวิจัย แหล่งทุน
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S.5 จานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

คาอธิบาย
ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ส าหรั บ การจั ด การการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา คื อ สั ด ส่ ว นของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน
รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารวางแผนต่ า งๆ เช่ น การวางแผนอั ต ราก าลั ง ภาระงานอาจารย์
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ สถาบันจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญกับการมีอัตรากาลังบุคลากรที่เพียงพอเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด จึงได้มีการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามหลักสูตรเพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้วางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ AUN 6
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) การประเมินอยู่ในระดับ 3 หมายความว่า มี
เอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ ครบถ้วน คุณภาพยังไม่เพียงพอแต่
การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มคี ุณภาพเพียงพอได้
ทั้งนีจ้ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา แสดงผลดังนี้

รหัสวิชา

ชั้นปี / ชื่อวิชา

แบบฟอร์มค่า FTES หลักสูตร ปริญญาตรี
สาขาวิชา..การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการศึกษา
(1)
(2)
(3)
หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(4)

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น
ปี 1
161131

หลักการศึกษาและความเป็น

3

556

1668

92.6666667 4.633333

เทอม 1

3

541

1623

90.1666667 4.508333

เทอม 2

ครูมืออาชีพ
161133

จิตวิทยาสาหรับครู
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รหัสวิชา

(1)

ชั้นปี / ชื่อวิชา

(2)

หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(3)

(4)

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
161211

การออกแบบและพัฒนา

3

782

2346

130.333333 6.516667

เทอม 3

หลักสูตร

ปี 2
161211

การออกแบบและพัฒนา

3

752

2256

125.333333 6.266667

เทอม 1

3

734

2202

122.333333 6.116667

เทอม 2

3

702

2106

117

5.85

เทอม 3

หลักสูตร
161221

การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 1

161351

การจัดการชัน้ เรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ปี 3
161351

การจัดการชัน้ เรียนและ

3

628

1884

104.7

5.2

เทอม 1

3

618

1854

103.0

5.2

เทอม 2

161342

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3

613

1839

102.2

5.1

เทอม 3

161XXX

วิชาครูเลือก

363

1089

60.5

3.0

เทอม 3

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
161322

การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2

3
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รหัสวิชา

(1)

ชั้นปี / ชื่อวิชา

(2)

หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(3)

(4)

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
ปี 4
366XXX

วิชาครูเลือก

3

355

1065

59.2

3.0

เทอม 3

366XXX

วิชาครูเลือก

3

337

1011

56.2

2.8

เทอม 3

366XXX

วิชาครูเลือก

6

337

2022

112.3

5.6

เทอม 3

ปี 5
366593

สัมมนาทางการศึกษา 1

1

28

28

1.6

0.1

เทอม 1

366591

การฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพใน

1

28

28

1.6

0.1

เทอม 2

สถานศึกษา 1
366594

สัมมนาทางการศึกษา 2

1

28

28

1.6

0.1

เทอม 1

366592

การฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพใน

1

28

28

1.6

0.1

เทอม 2

46

7430

23077

1282.05556 64.10278

สถานศึกษา 2

รวม
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รหัสวิชา

แบบฟอร์มค่า FTES หลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ
สาขาวิชา..การบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ชั้นปี / ชื่อวิชา
หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น
ปี 1
176701

บูรณาการศาสตร์ทาง

3

1

3

0.16666667 0.008333

เทอม 1

การศึกษา
176702

สถิตเิ พื่อการวิจัย

3

1

3

0.16666667 0.008333

176711

หลักการบริหารการศึกษาขั้น

3

1

3

0.16666667 0.008333

3

1

3

0.16666667 0.008333

176712

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3

1

3

0.16666667 0.008333

176713

ภาวะผู้นาและการบริหาร

3

1

3

0.16666667 0.008333

3

1

3

0.16666667 0.008333

21

7

21

1.16666667

สูง
176703

ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา
176714

รวม

การบริหารงานวิชาการ

0.058333

เทอม 2
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รหัสวิชา

แบบฟอร์มค่า FTES หลักสูตร ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา
สาขาวิชา..การบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ชั้นปี / ชื่อวิชา
หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น
ปี 1
176702

สถิตเิ พื่อการวิจัย

3

89

267

14.8333333 0.741667

176711

หลักการบริหารการศึกษาขั้น

3

89

267

14.8333333 0.741667

3

89

267

14.8333333 0.741667

3

89

267

14.8333333 0.741667

176712

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3

89

267

14.8333333 0.741667

176713

ภาวะผู้นาและการบริหาร

3

89

267

14.8333333 0.741667

เทอม 1

สูง
176701

บูรณาการศาสตร์ทาง

เทอม 2

การศึกษา
176703

ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา
176714

การบริหารงานวิชาการ

3

89

267

14.8333333 0.741667

176XXX

วิชาเอกเลือก

3

89

267

14.8333333 0.741667

เทอม 3
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รหัสวิชา

(1)

ชั้นปี / ชื่อวิชา

(2)

หน่วยกิต จานวน
นิสิต

(3)

(4)

(5)

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์
ปี 2
176791

สัมมนา

1

150

150

8.33333333 0.416667

176798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2

150

300

16.6666667 0.833333

176XXX

วิชาเอกเลือก

3

150

450

25

176798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2

150

300

16.6666667 0.833333

176XXX

วิชาเอกเลือก

3

150

450

25

176798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2

150

300

16.6666667 0.833333

176XXX

วิชาเอกเลือก

3

150

450

25

1.25

40

1762

4536

252

12.6

รวม

เทอม 1

1.25
เทอม 2

1.25
เทอม 3
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รหัสวิชา

แบบฟอร์มค่า FTES หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา..การบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ชั้นปี / ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(5)

จานวน

ค่า SCH

ค่า FTES

อัตราพึงมี

นิสิต

(1)x(2)

(3)/18

(4)/ *อัตรา
ตามเกณฑ์

รวมทั้งสิ้น
ปี 1
176899

วิทยานิพนธ์

10

5

50

2.77777778

0.138889

เทอม 1

176899

วิทยานิพนธ์

10

5

50

2.77777778

0.138889

เทอม 2

ปี 2
176899

วิทยานิพนธ์

10

6

60

3.33333333 0.166667

เทอม 1

176899

วิทยานิพนธ์

10

6

60

3.33333333 0.166667

เทอม 2

รวม

40

22

220

12.2222222

0.611111

ผลการดาเนินงานจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา คะแนนที่ได้ใน
ระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. ตารางสรุปจานวนรายวิชาที่นสิ ิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี
2. ตารางสรุปจานวนรายวิชาที่นสิ ิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท
3. ตารางสรุปจานวนรายวิชาที่นสิ ิตลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก

117

S.6 Student mobility – Inbound/outbound , part-time/full-time of international student
คาอธิบาย
เพื่ อ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ แ นวโน้ ม ความเป็ น สากลของสถาบั น โดยพิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยน จานวนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า /ขาออก (Inbound/Outbound)และ
จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็น ตัวบ่งชี้ท่ีใช้กับหลักสูตร
ที่มีนักศึกษาต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติ เท่านั้น โดยใช้ตารางต่อไปนี้สาหรับการเก็บข้อมูลใน
ระดับหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาไม่ มี นิ สิ ต ต่ า งชาติ และไม่ มี นิ สิ ต แลกเปลี่ ย น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาเป็ น
ภาษาไทย ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ จึงไม่ขอรับประเมินตัวบ่งชี้ S.6
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S.7 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย การศึก ษามีก ารบริหารเพื่อก ากั บ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลัก ษณ์ของ
วิทยาลัย โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และคณะกรรมการวิทยาลัยการศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามโครงสร้างบริหาร และมีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยวิทยาลัยการศึกษามีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการบริหารงานของวิทยาลัยการศึกษา
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและพัฒนา โดยมี
การกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานเป็นระยะ
โดยวิทยาลัยการศึกษา มีการวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พะเยา และวิทยาลัยการศึกษา รวมทั้งพิจารณาถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตามการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
วิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสายงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเป็นระยะ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและปรับใช้จริง
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน มีการมอบหมายรายวิชา
ที่ตรงกับความสามารถและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต
มี ก ารประชุ ม อาจารย์ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนรวมถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ น ระยะ มี ก าร
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด มี
การรับ การประเมินระดั บ หลั ก สู ตรทุก หลัก สู ตรตามเกณฑ์ AUN QAและมีก ารประเมินการบริ ห าร
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จัดการของคณะตามเกณฑ์ CUPT QA เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของวิทยาลัยการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารของคณะเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี วิทยาลัยการศึกษา
2. แผนการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
3. แผนการบริหารความเสี่ยง และคาสั่งแต่งตั้งกรรมการความเสี่ยง
4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
5. แบบประเมินคณบดี คณะกรรมการประจาคณะ หัวหน้าสาขา
6. แผนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. โครงการวิจัยของบุคลากร
9. ตารางสอนของอาจารย์
10. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
11. คู่มอื CUPT QA
12. คาสั่งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
13. แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
14. SAR/CAR AUN QA ปริญญาตรี โท เอก
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S.8 Green University
คาอธิบาย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบันไปสู่ความยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการพัฒนาให้
เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI -Green University)เป็น
แนวทางในการดาเนินการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไปและส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร
มีจิตสานึกในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษามีการดาเนินการด้าน Green University ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวลงไปในรายวิชาของหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อ
สร้างจิตสานึกแก่นิสิตทุกระดับที่ชัดเจน โดยมี การกาหนดให้นิสิตปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้า เมื่อ
การเรียนการสอนเสร็จสิ้น ในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนดาเนินการปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายแผ่นทึบ และจอ LCD ทุกครั้งเมื่อเลิกสอน นอกจากนี้ยังมีการสอนสอดแทรกระหว่างการสอน
เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มอี ยู่อย่างจากัด
ทั้งนีว้ ิทยาลัยการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-การใช้พลังงาน
-รณรงค์การประหยัดน้า
-การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้น เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
-อบรมวิธีการประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้า
-การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มอี ายุใช้งานเกิน 10 ปี ดาเนินการไปแล้วประมาณ 80 %
-การดาเนินการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ประปาที่รั่วไหล
-มีการใช้ระบบขนส่งมวลชนรับส่งนิสิต
ผลการดาเนินงานด้าน Green University คะแนนที่ได้ในระดับคณะเป็น 3 ผลการประเมินได้
ระดับ 2
เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์ และนโยบาย ด้าน Green University มหาวิทยาลัยพะเยา
2. แผนกลยุทธ์ และนโยบาย ด้าน Green University วิทยาลัยการศึกษา
3. แผนปฏิบัติการประจาปี ด้าน Green University
4. โครงการด้าน Green University

