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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาเอก 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยการศึกษา 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1  .ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย )หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

         ภาษาอังกฤษ )Doctor of Philosophy Program in Educational Administration) 

2  .ช่ือปริญญา) ภาษาไทย )การศึกษาดุษฎีบัณฑิต )การบรหิารการศึกษา) 

           ภาษาอังกฤษ )Doctor of Philosophy Program )Educational Administration) 
 

     อักษรย่อปริญญา )ภาษาไทย) กศ.ด. )การบรหิารการศึกษา)  

                      )ภาษาอังกฤษ) Ph.D. )Educational Administration) 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ .……… 

 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 

 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์แต่ไดรั้บความเห็นชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ .เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ....................... . 

 หลักสูตรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดอืน.....สงิหาคม.......พ.ศ... ....2558….... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ...การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555...................................... 

 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา.....2547..................................................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเมื่อปีการศึกษา...2555......................................................... 

4  .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ ...1/2558...  

เมื่อวันที่ ..3...เดอืน..กุมภาพันุ์......เดอืน....2558..  

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ ...87 )4/2558) 

   เมื่อวันที่ ..25 ..เดอืน...กุมภาพันุ์...2558... 

  ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังที่...5 /2558...  

  เมื่อวันที่ ..5.... เดอืน....เมษายน ..2558....  
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5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ............. 

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

6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต )ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานที่ต้ัง )ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7 1.รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาเอก 3 ป ี

 อื่น ๆ )ระบุ)........................................................... 

 7 2.ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ )ระบุภาษา).................................. 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7 3.การรับผู้เข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนิสิตไทย 

 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 

 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้ 

 7 4.ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความรว่มมือสนับสนุน............................................................. 

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

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน )หรือมากกว่า 2 

สถาบัน) 
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 7 5.การให้ปรญิญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 ให้ปรญิญามากกว่า  1 สาขาวิชา  

 อื่น ๆ )ระบุ)............................................... 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1.8  ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.8  ผู้บริหารการศึกษา 

8.3 ศึกษานิเทศก์ 

8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   8.5  นักวิชาการด้านการศึกษา 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สัมพันุ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลอ้งกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลอ้งกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา บรหิารการศึกษา  

 และศึกษานิเทศก์ 

 เน้นการผลติบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี ้

1. เพ่ือเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณุรรม 

จริยุรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้

ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิุีการประยุกต์

แนวคิดและทฤษฏีเพ่ือการบริหาร สามารถจะก าหนดนโยบาย และวางแผน

การศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. เพ่ือเป็นนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ 

องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปุรรม 

3. เพ่ือเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่น าผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ในการพัฒนาการศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฏีระบบกระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

อย่างชัดเจน สามารถน าไปเลอืกปฏิบัตไิด้ 

 อื่น ๆ  )ระบุ) ................................................................................. .......... 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มีกลยุทุ์ในการด าเนนิการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1 1.ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ...............15.................สัปดาห์ 

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบอื่น ๆ )ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1 2.การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ........ไมม่ี........................................................................................................ 

    1 3.การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 

                               ไมม่ีภาคฤดูร้อน 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

   2 1.วัน – เวลาด าเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชกา )ระบุ)............................................. 

   2 2.การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 

 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

       ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปรญิญาโทหรือเทียบเท่า  

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรี ที่มีผลการเรียนดมีาก 

  “ดมีาก” หมายถึง )ระบุ....................................................................)  

                                 มเีกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเตมิ  . เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม....................... 

 

 

 



 5 
2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวน 5 คน และหลักสูตรแบบ 2.1 

จ านวน 15 คน  รวม....20 .....คน  

2.5 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย)ถ้าม)ี  

           มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

           มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

  ไมม่ี 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า.........................69..........หน่วยกิต 

  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาไดไ้มเ่กิน......................6..........ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน..........6.........ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาไดไ้มเ่กิน.....................................ปีการศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน......................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 แบบ 1  ) เน้นการท าวิจัยโดยวิทยานิพนุ์) 

 แบบ 1.1  )ผู้ส าเร็จปรญิญาโท)  วิทยานิพนุ.์............69 ..............หน่วยกิต  

   รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 

 แบบ 2.1  )ผู้ส าเร็จปรญิญาตรี)  วิทยานิพนุ.์..............................หน่วยกิต 

   เงื่อนไขอื่น ๆ  )ถ้ามี – ระบุ)...................... 

 แบบ 2 

 แบบ 2.1 )ผู้ส าเร็จปรญิญาโท)  วิทยานิพนุ.์..........36................ หน่วยกิต

    ศึกษารายวิชา.........33................หน่วยกิต 

    เงื่อนไขอื่น ๆ )ถ้าม ี– ระบุ)....................... 

 แบบ 2.2    )ผู้ส าเร็จปรญิญาตรี) วิทยานิพนุ์..............................หน่วยกิต 

    ศึกษารายวิชา...........................หน่วยกิต 

        เงื่อนไขอื่น ๆ )ถ้าม ี– ระบุ) ..................... 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

   3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายเจิดหล้า  

สุนทรวภิาต 

 

3100502753149 รองศาสตราจารย์ กศ .ด.  

ศศ .ม.  

ศศ .บ.  

บริหารการศกึษา 

พัฒนาสังคม 

ศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2534 

2521 

2515 

2* นายสมบัติ นพรัก 3655900554441 รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ .บ.  

Educational Administration 

 

Educational Administration 

 

อังกฤษ – ไทย 

Maharaja SayajiraoUniversity of Braoda, 

India 

Maharaja SayajiraoUniversity of Braoda, 

India 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

3* นางสาวน้ าฝน  กันมา 3650800094173 

 

 

อาจารย์ กศ .ด.  

กศ .ม.  

วท .บ.  

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิติ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

4* นายสันติ บูรณะชาติ 3550900138602 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

5* นายสุนทร คล้ายอ่ า 3102000755813 อาจารย์ Ph.D. 

กศ .ม.  

ค .บ  

Educational Administration 

อุตสาหกรรมศกึษา 

อุตสาหกรรมศกึษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้ร  ับผิดชอบหลักสูตร 
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4 การท าโครงงานหรือการวิจัย 

 มี  )ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...การวิจัย.................................................................... 

 ไมม่ี 

 

หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

1.1 ด้านบุคลิกภาพ บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1.2 ดา้นคุณุรรมจริยุรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการบูรณาการสอดแทรกคุณุรรมจริยุรรม    

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นฐานให้ความส าคัญและ

ปลูกฝังให้นิสิตมี จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณุรรมจริยุรรมในการ

ด ารงชีวิตอย่างต่อเน่ืองตลอดหลักสูตร 

1.3 ด้านภาวะผู้น า ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิตร่วมกิจกรรมและ 

ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝังการมีวินัย 

ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 

 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดา้น 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเตมิ ....3.... ดา้น )ระบุ)  

2.1 สุนทรยีศิลป์ 

2.2 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.3 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา )Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษา 

 ม ี

 ไมม่ี  
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หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

   เกณฑ์การวัดผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทุิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

- ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

- ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

- การสอบวัดคุณสมบัติ 

- การตีพิมพ์เผยแพร่กอ่นจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3 1.การส าเร็จการศึกษา 

  แบบ 1   

1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3. สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ)QUALIFYING EXAMINATION) 

5. เสนอวิทยานิพนุ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

6. ผลงานวิทยานิพนุ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง )Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

7. เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 แบบ 2   

1. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3. สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ๆ 

5. มีผลการศึกษาไดค้่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย ไมต่่ ากว่า 3.00 

6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ)QUALIFYING EXAMINATION) 

7. เสนอวิทยานิพนุ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ ผลงานวิทยานิพนุ์หรอืสว่น

หน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหน่ึงขงผลงานไดรั้บการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มกีรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง )Peer Review) 

ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

8. เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 1. มีปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 มีการพัฒนาดา้นวิชาการ 

 มีการพัฒนาดา้นวิชาชีพ 

 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิุกีารประกันคุณภาพหลักสูตรในแตล่ะประเด็น ดังนี้ 

1.  การบรหิารหลักสูตร เช่น 

1.1 หลักสูตร 

1.1.1 การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

1.1.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.2 การจัดการเรียนการสอน 

1.2.1 เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

1.2.2 ด าเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์

จริงแก่ผูเ้รียน 

1.2.3 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต พร้อมทั้งน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง

ในการเรียนการสอน 

1.3 อาจารย์ผู้สอน 

1.3.1 ก าหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.3.2 จัดท าระบบและด าเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ 

1.3.3 ท าการประเมินผลการท างานตามภาระงานอย่างต่อเน่ือง 

1.3.4 น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานสิติ 

1.4.1 กิจกรรมสง่เสริมวิชาการ 

1.4.2 กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ 

1.4.3 กิจกรรมสง่เสริมคุณุรรมจริยุรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.4.4 กิจกรรมสง่เสริมศิลปวัฒนุรรม 

1.4.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

1.5 การพัฒนาวิทยานพินุ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.5.1 ก าหนดภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนุ์ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1.5.2 ก าหนดวิุกีารประเมินไว้อยา่งเป็นระบบ 

1.5.3 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

1.6 การวัดและประเมินผล 

1.6.1 การวัดผลและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.6.2 มีกลไกหรือกระบวนการการวัดและประเมินผลเป็นระบบมีการประเมินและน าผลการ

ประเมินมาพัฒนา  
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2.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  

   มีการบรหิารงบประมาณ 

   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดมิ 

        การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

            การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

3.  การบรหิารคณาจารย์   เช่น 

  การรับอาจารย์ใหม่ 

  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

การแตง่ต้ังคณาจารย์พิเศษ 

  อื่นๆ )ระบุ) .................................................................................................. 

4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

  อื่นๆ )ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแตง่ต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรกึษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา )Office 

Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัด

กิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทุรณข์องนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค าร้อง ขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิุกีารประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ ทั้งน้ีเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิุกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.  การส ารวจความต้องการทั้งเชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  

6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลก 

เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน ..12..ตัวบ่งช้ี ดังน้ี  

7.1 สอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………12……….ตัวบ่งช้ี 

7.2 สอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกสาขา/สาขาวิชา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตัวบง่ช้ี 

7.3 มีตัวบ่งช้ีเพ่ิมเตมิจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งช้ี 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทุิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 การประเมินกลยุทุ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทุ์การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทุิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอนรวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทุิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทุ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทุ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทุิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิน้สุดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทุ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนา

แผนกลยุทุ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ขอ้มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ในภาพรวม เช่น 

2.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดว้ยผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้กระบวนการวิจัย

จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทุิผลของหลักสูตร ไดแ้ก่ นิสติและบัณฑิต 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 
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2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ) IQA)ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของหลักสูตร 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่  
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ        
ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทุ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทุ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ 
ของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       

 

          

         )รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพุิ์) 

                          รองอุิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัตกิารแทน 

                                                                   อุิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   

                                                   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 

 



 

 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการศึกษา   

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 

 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการ

วางแผนหลักสูตร 

3 

11.1  สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 3 

11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 4 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกจิของสถาบัน 

4 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 4 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 4 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 6 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 6 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

  

  



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 8 

1.1 ระบบ 8 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 8 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 8 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 8 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 8 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 8 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 8 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิติในข้อ 2.3 8 

2.5 แผนการรับนสิติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 9 

2.6 งบประมาณตามแผน 10 

2.7 ระบบการศึกษา 10 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม

มหาวิทยาลัย 

10 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 

3.1 หลักสูตร 11 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 11 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 12 

 3.1.3 รายวิชา 13 

 3.1.4 แผนการศึกษา 16 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 22 

 ความหมายของเลขรหัสวิชา 30 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 31 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 31 

 3.2.2 อาจารย์ประจ า 33 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 35 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 36 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 36 



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 37 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 38 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร

สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

43 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 47 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 47 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 47 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 49 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 49 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การบรหิารหลักสูตร 50 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 51 

3. การบรหิารคณาจารย์ 51 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 52 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิิต 55 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 52 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 53 

หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 55 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 55 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 56 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 56 

  

  

  



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

57 

ภาคผนวก ข ข้อบังคบัคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 72 

ภาคผนวก ค ประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 

80 

ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและ

ประสบการณว์ิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามขอ้บังคับคุรุสภา ว่าดว้ย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

98 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 111 

ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  134 

ภาคผนวก ช รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 137 

ภาคผนวก ซ ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 161 

ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 187 

 



1 

 หลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0481 

ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

ช่ือยอ่ (ไทย) : กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program (Educational Administration) 

ช่ือยอ่ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration) 

 

3. วิชาเอก 

ไมม่ ี

 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปรญิญาเอก 3 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม่ ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปรญิญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

6.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่...7(4)/2557.....วันที่...22...เดอืน....เมษายน....พ.ศ....2557..... 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่.1/2558....วันที่..3..เดอืน...กุมภาพันธ์....พ.ศ..2558.....          

6.5 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่.87(4/2558)..วันที.่25...เดอืน...กุมภาพันธ์...พ.ศ..2558.....          

6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

 ครัง้ที.่.5/2558..วันที่..5..เดอืน...เมษายน...พ.ศ..2558.... 

6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่........... 

 วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษา 

8.3 ศึกษานิเทศก์  

8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายเจิดหลา้  

สุนทรวิภาต 

 

31005027xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บรหิารการศึกษา 

 

พัฒนาสังคม 

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2534 

 

2521 

2515 

2 นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังกฤษ-ไทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

3 นายสันติ บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ ์

2552 

2545 

2536 

4 นางสาวน้ าฝน  กันมา 36508000 xxxxx 

 

 

 

อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 

 

2543 

2539 

5 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Educational 

Administration 

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

 

2536 

2530 

 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 

จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ

กระจายรายได้แก่ประชากร กระบวนการพัฒนาได้ขับเคลื่อนมาระยะหน่ึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที่ก าหนด มิได้ท าให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้  ดังน้ันจึงมีการ

ปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 9 ถึง 11 และการปฏิรูปการศึกษาก าหนด

แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ



4 

ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกท าให้ประเทศไทยต้องปรับยุทธศาสตร์รอง รับ 

การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่ส าคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจ าเป็น

เร่งด่วนอย่างย่ิง ที่จะต้องพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาให้มคีวามสามารถ

บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนเพ่ือเข้าสูว่ิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งคนเป็นพ้ืนฐานของการ

พัฒนาประเทศที่ส าคัญอย่างย่ิงยวด สถาบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  

เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดสู่การปฏิบัติจากคนสู่พื้นที่ การถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้คนมีความสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอย่างมีระบบเป็นเร่ืองที่นักปฏิรูปการศึกษาให้

ความส าคัญเน่ืองจากกระบวนการทางการศึกษานอกจากให้ความรู้แล้วยังจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณ

ของคนให้มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขภายใต้การสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่

เพ่ือนร่วมงาน ในอันที่จะสร้างเสริมความรว่มมือหรือการมสีว่นร่วม ของมนุษยด์ว้ยกันการเข้ากันได้ เกิด

จากความส านึกของความเป็นเพื่อนมนุษยท์ี่มีเป้าหมายร่วมกัน 

การหล่อหลอมในคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นบทบาทของ

ผู้น าทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นรากฐานของสังคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy Program 

in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผู้น าหรือผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ และเกณฑ์ในการพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประชาธิปไตย และเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เ พ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมอาเซี่ยนและสังคมโลก สอดคล้องกับแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสง่เสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการเป็น

ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือมีลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ

คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

ไปส ารวจและจัดบรกิารทางการศึกษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการด ารงอยู่

ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบรหิารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปดิสอนให้สาขาวิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

ไมม่ ี
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 หลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0481 

ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

ช่ือยอ่ (ไทย) : กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program (Educational Administration) 

ช่ือยอ่ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration) 

 

3. วิชาเอก 

ไมม่ ี

 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปรญิญาเอก 3 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม่ ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปรญิญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

6.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่...7(4)/2557.....วันที่...22...เดอืน....เมษายน....พ.ศ....2557..... 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่.1/2558....วันที่..3..เดอืน...กุมภาพันธ์....พ.ศ..2558.....          

6.5 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครัง้ที.่.87(4/2558)..วันที.่25...เดอืน...กุมภาพันธ์...พ.ศ..2558.....          

6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

 ครัง้ที.่.5/2558..วันที่..5..เดอืน...เมษายน...พ.ศ..2558.... 

6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่........... 

 วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษา 

8.3 ศึกษานิเทศก์  

8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังกฤษ-ไทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

2 นางสาวน้ าฝน  กันมา 36508000 xxxxx 

 

 

 

อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 

 

2543 

2539 

3 นายสันติ บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ ์

2552 

2545 

2536 

 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 

จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ

กระจายรายได้แก่ประชากร กระบวนการพัฒนาได้ขับเคลื่อนมาระยะหน่ึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที่ก าหนด มิได้ท าให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้ ดังน้ันจึงมีการ

ปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 9 ถึง 11 และการปฏิรูปการศึกษาก าหนด

แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ของประชาคมอาเซี ยน และประชาคมโลกท าให้ประเทศไทยต้องป รับ ยุทธศาสตร์รองรับ 

การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่ส าคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจ าเป็น

เร่งด่วนอย่างย่ิง ที่จะต้องพัฒนา ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาให้มีความสามารถ

บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสทิธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งคนเป็นพื้นฐานของการ

พัฒนาประเทศที่ส าคัญอย่างย่ิงยวด สถาบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  

เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดสู่การปฏิบัติจากคนสู่พื้นที่ การถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้คนมีความสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอย่างมีระบบเป็นเร่ืองที่ นักปฏิรูปการศึกษาให้

ความส าคัญเน่ืองจากกระบวนการทางการศึกษานอกจากให้ความรู้แล้วยังจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณ

ของคนให้มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่

เพ่ือนร่วมงาน ในอันที่จะสร้างเสริมความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม ของมนุษย์ด้วยกันการเข้ากันได ้

เกิดจากความส านึกของความเป็นเพื่อนมนุษยท์ี่มีเป้าหมายร่วมกัน 

การหล่อหลอมในคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นบทบาทของ

ผู้น าทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นรากฐานของสังคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy Program 

in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผู้น าหรือผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ และเกณฑ์ในการพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประชาธิปไตย และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมอาเซี่ยนและสังคมโลก  สอดคล้องกับแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสง่เสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการเป็น

ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือมีลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ

คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ไปส ารวจและจัดบรกิารทางการศึกษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการด ารงอยู่

ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบรหิารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปดิสอนให้สาขาวิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

ไมม่ ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้น าทางการศึกษา

ให้เช่ียวชาญการบริหารจัดการ วิชาการ และวิชาชีพ พัฒนากระบวนทัศน์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก ประกอบดว้ย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาตสิูส่ากล 

1.2 ความส าคัญ   

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา

บุคคลให้มีคุณภาพเกิดความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมอันเหมาะสมจ าเป็นต่อการพัฒนาการ 

ทางการศึกษาภายใต้การศึกษาเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้น าด้านการบริหาร ความสามารถด้าน

วิชาการและการวิจัย ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็น 

นักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์จะผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สนองตอบต่อความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการศึกษา รวมทั้งความจ าเป็นในการ

พัฒนาวิชาชีพทางการบรหิารการศึกษาหลักสูตรนีจ้ึงมวีัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 

1.3.1 เพ่ือเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมดว้ยความรู้คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ

ความเป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีเพ่ือการบริหาร สามารถ 

จะก าหนดนโยบาย และวางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.3.2 เพ่ือเป็นนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ 

องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

1.3.3 เพ่ือเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่น าผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ในการพัฒนาการศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฏีระบบกระบวนการและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถ

น าไปเลอืกปฏิบัตไิด้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

และตอบสนองต่อความต้องการ 

ในการพัฒนาการทางการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดย

น าผลการประเมินหลักสูตร

เกี่ ย วกั บ ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง

การศึกษาและความพึงพอใจ 

ขององค์กร สถานศึกษาที่ 

มีต่อดุษฎีบัณฑติ 

2. การสร้างความสัมพันธ์และ

ระบบเครอืข่ายกับองค์กรของ

รัฐเช่น คุรุสภา มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

และหน่วยงานภาคเอกชน

อ ง ค์ ก ร มู ล นิ ธิ แ ล ะ

สถาบั นการศึกษาเอกชน   

มาระดมความคิดในการพัฒนา

หลักสูตรให้มีคุณภาพและ

เหมาะสมกับความเป็นจริง 

หลักฐาน 

1. รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2. รายงานการปรับป รุงผล 

ที่ได้จากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนแบบตอบรับไม่น้อยกว่า 

60 % 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนห น่วยงานบุคคล 

ที่ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการไม่นอยกว่า 3 คร้ัง/

ป ี

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผู้สอน 

1. จัดการอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางวิชาการในเวที “วิชาการ” 

หลักฐาน 

1. สรุปผลการประชุม 

2. บทความและแนวคิดใหม่

งานวิจัยทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและ

บทความตลอดจนงานวิจัย 

3. การป รับปรุงปั จจัยสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

1 .  ก า ร จั ด ห า แ ล ะ จั ด ก า ร 

ด้านเคร่ืองมือ ICT เพ่ือเพ่ิม

ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ก า ร เ รี ย น 

การสอน 

 
 

หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความ

ต้องการดา้นวัสดุและอุปกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนเคร่ืองมือที่ ใช้เพ่ิม

ป ระสิท ธิ ภ าพการเรียน 

การสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไมม่ ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม่ ี

 

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น เดอืน สงิหาคม-ธันวาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดอืน มกราคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

นิสิตขาดทักษะการวิจัยและการบรหิารการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3  

1. การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลอืกเข้าศึกษาที่เหมาะสม 

2. จัดหลักสูตรระยะสัน้ให้กับนสิิตเป็นการสอนเสริมในระหว่างการศึกษา 

3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและค าแนะน าด้านวิจัยให้แก่นิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

 

 

 

 

 



9 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    5 5 

 

หลักสูตรแบบ 2.1  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2  15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 3   15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

 1.1 หมวดเงินเดอืน 

 1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

3,000,000 

900,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,073,000 

2. งบด าเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

600,000 

600,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทุน 

 3.1  หมวดครุภัณฑ์ 
2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 
2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

4. งบเงินอุดหนุน 500,000 550,000 605,000 665,000 131,000 

รวมรายจ่าย 8,092,000 8,901,000 9,790,000 10,766,000 11,842,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 √ แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)  

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ)  

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปรญิญาเอกไม่มงีานรายวิชา (course work) จะต้องท าวิทยานพินธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต  

หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก 

จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และงานรายวิชา (course work) ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า 69 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 

ล าดับ รายการ 
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ คุรุสภา 

โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1  

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า  12  33  20  33 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน      3  3 

 1.2  วชิาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า      17  30 

 1.2.1 วชิาเอกบังคับไม่นอ้ยกว่า      14  9 

 1.2.2 วชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า      3  21 

 1.2.3 วชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต        (3) - 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 36 60 36 60 40 69 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 60 60 60 60 69(3) 69 

 

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรอื่นเป็นรายวิชาเอกเลือกได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1 

วิทยานพินธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

176893 วิทยานิพนธ์ 69 หน่วยกิต 

 Dissertation  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 

3.1.3.2 กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1  

งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology   

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน   9 หน่วยกิต 

รายวิชาเอกบังคับ 

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational 

Administration 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education Management 

Standard 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I 
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176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
   

1) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก       จ านวน  15 หน่วยกิต 

176813 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา การสง่เสริมและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Administration and Educational Institution 

Supporting and Educational Quality Assurance 

 

176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics  

176815 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

การเรียนรู้ 

3(3-0-6) 

 Leader for Academic Leadership Curriculum and Learning 

Management Development 

 

176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Supervision Educational Innovation and 

Information Technology 

 

176817 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

 Professional Practicum in Educational Administration (90 ช่ัวโมง) 
 

2) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลือก       จ านวน  15 หน่วยกิต 

176891    ภาคนิพนธ์                                                                   15 หน่วยกิต 

    Term Paper  
 

หมายเหตุ  1) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลอืก ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  

             2) กลุ่มวิชาเอกวิชาชีพเลอืก ส าหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ไมน้่อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 

176821 การบรหิารงบประมาณการเงินทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Budgeting and Fiscal Management in Education  

176822 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการด้านความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Knowledge Management in 

Education 

 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบรหิารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 

Administration 

 

176824 กฎหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 

 Law of Educational Development  

176825 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย 3(2-2-5) 

 Analysis of Policy Development  

176826 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Strategic Human Resource Management  

 

3) วิทยานพินธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

 Dissertation  
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3.1.4 แผนการศกึษา 

3.1.4.1 กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 
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ภาคการศึกษาต้น 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1  

 1) ส ำหรับผู้ขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176801 วิทยาการวิธีวจิัยช้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับทฤษฎอีงค์การและการบริหาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational 

Administration 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education 

Management Standard 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

176813 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา การสง่เสริมและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Administration and Educational Institution 

Supporting and Educational Quality Assurance 

 

176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics  

176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการการเรียนรู ้

3(3-0-6) 

 Leader for Academic Leadership Curriculum and Learning 

Management Development 

 

176XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Supervision Educational Innovation and 

Information Technology 

 

176XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176817 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

 Professional Practicum in Educational Administration (90 ช่ัวโมง) 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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 2) ส ำหรับผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176801 วิทยาการวิธีวจิัยช้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับทฤษฎอีงค์การและการบริหาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational 

Administration 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education 

Management Standard 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

176891 ภาคนพินธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Term Paper  

176XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176891 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 Term Paper  

176XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176891 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 Term Paper  

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง       3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตใินการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย 

สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท

ของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัย

ไปใช้และการผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัย

ทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การออกแบบสร้าง

นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 

 Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research 

process, statistics for research, quantitative and qualitative research, definition and research 

methodology, research types, research implementation, research production, research institute 

technique, classroom research, process and education research design, tool design, applying 

fundamental statistics and inferential statistics for quantitative data, data analysis, writing research 

and assessment report, using research results for instruction management, application and 

contraction of research for learning development , ability in applying research results in teaching 

learning management, researching for teaching learning and student development and education 

quality development, research methodology for curriculum and instruction, research planning and 

research proposal writing, research tools constructing by designing and constructing, curriculum 

and instruction innovation research conducting , data collecting , data analysis and interpretation, 

conclusion, discussion and suggestion for further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and instruction 
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176811   กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองคก์ารและการบรหิารการศึกษา  3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational Administration 

 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ และทฤษฏีการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ การจัดองค์การแบบเครือข่ายการบริหารตามสถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง  

การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีในการบรหิารการศึกษา ในประเทศไทย 

และนานาประเทศ 

Paradigm in organizational theories and educational administration, concept of organization 

knowledge, a network managing the situation, risk managing, quality management in organization 

and application using concept and theories in educational administration, both domestically and 

internationally 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบรหิารการศึกษา  3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education Management Standard 

 การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป 

และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาระบบ

คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 

Principles, concepts and theories analysis concern with quality systems and organizational 

standard, also educational organizations, quality control system, problems and trends in quality 

system development and educational administration standard, research process in quality system 

development and educational administration standard 

 

176813 การบรหิารการศึกษาและสถานศกึษา การส่งเสริมและ    3(3-0-6) 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 

 Educational Administration and Educational Institution Supporting Educational 

and Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบรหิารจัดการการศึกษา การบริหาร

องค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและ

ความเป็นเลิศ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
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เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมิน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา การบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา 

Theories, principles, process and educational administrative duties, educational administration, 

organizational administration, Office and personnel administrative organ, personnel administration, 

academic administration for quality and excellence , administration, finance, articles and building, 

learning center administration and environment for learning management support, planning for 

educational administration effectively and efficiency, innovation and information technology for 

administration and learning, laws and regulations concerning education and administrator, learner 

potential development, learning place and environment administration for supporting learning 

management, principles and process in educational quality assurance ,internal and external educational 

quality assurance system, school self assessment report for external quality assurance certify, 

educational quality assurance controlling and following, using the results of educational quality 

assurance for education and institution development, educational administration and institution 

 

176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ    3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics 

จิตวิญญาณและอุดมการณข์องผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบรหิารการศึกษาและ

สถานศึกษา ความเป็นผูบ้ริหารมอือาชีพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้รหิารมือ

อาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้และทักษะในการ

แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาและศึกษานิเทศก หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ

วชิาชีพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภาก าหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จิตส านึกสาธารณะและการเสยีสละให้สังคม การพัฒนาวิชาชีพกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

Administrator spirit and ideology, knowledge management in educational administration 

and school administration, self actualization for professional administrator, Research for professional 

development, professional administrator development guidelines, tasks, characteristics and educational 

supervisor criteria, knowledge management and skill in educational supervision seeking knowledge 

in change context, laws and regulations concerning education and educational supervisor, good 

governance and honesty, professional merit and ethics of educational administrator school administrator 
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and educational supervisor, codes of ethics of teaching profession for educational administrator 

school administrator and educational supervisor as the regulation of Kurusapa, philosophy of 

sufficiency economy, public mind and sacrifice for social, professional development with merit 

ethics and codes of ethics 

 

176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรยีนรู้  3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics 

ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบเครอืข่าย การนิเทศการศึกษา

เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร

ความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนา

หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

สร้างสรรค์งาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 

ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรม

และความสามัคคีในหมู่คณะ การบรหิารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีน 

Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, leader for change, word changing 

and social changing, collecting resources for education, networking system administration, educational 

supervision for teacher development in learning management for fulfill learner potential, conflict 

management, risk management, interaction and coworker development, controlling, following up, 

supporting and school assessment, Relationship between school and community and locality, 

educational philosophy, principles, concepts in curriculum development and school curriculum, 

curriculum assessment, learning management for the learner for the learner to analyze and create 

the work for potential development, teaching and learning management and tutoring, learning 

assessment and evaluation, activities for remedial intervention administration and student activities for 

learner potential development in managing and thinking, administration for learner life skill 

development, discipline, merit ethic and group unity, administration for learner taking care and 

helping 
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176816 การนเิทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(3-0-6) 

 Educational Supervision Educational Innovation and Information Technology 

หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและการ

สื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู นโยบายการศึกษา

และการเช่ือมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา

แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการน าสู่

การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการ

ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม 

Principles, concepts, supervision technique, supervision implementation, supervision 

psychology and communication, tactics of knowledge transferring, theory academic production, 

culture in academic development for learning person, empowerment, reinforcement and teacher 

potential development, educational policy and educational system connecting with other social system, 

planning for educational quality development, supervision planning development follow the macro 

context and geosocial, arranging supervision implementation plan, project and implementation, 

assessment and supervision adjusting plan, principles, concepts, media designing, innovation, 

information technology for learning, information technology for communication, media applying and 

assessment, innovation, information technology for learning, problem analyzing for using innovation 

and educational information technology, innovation adaptation 

 

176817 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบริหารการศึกษา            3 หน่วยกติ (90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration 

การฝึกปฏิบัตกิารบริหารสถานศึกษาและปฏิบัตกิารบริหารการศึกษา มีช่ัวโมงปฏิบัตไิม่น้อยกว่า 

90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 

50 

School administration and educational administration practicum at least 90 hours, consisting 

of school administration practicum 50 percent and educational administration practicum 50 percent 
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176821 การบรหิารงบประมาณการเงินทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Budgeting and Fiscal Management in Education 

 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร

งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การบริหาร

งบประมาณการวิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาไทย 

Theories and concepts of finance and budget policy of the country, budget educational 

cost analysis in educational investment, the budget to analyze the effectiveness and efficiency in 

the allocation of Thai education 

 

176822 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ทางการศึกษา   3(3-0-6) 

Curriculum Development and Knowledge Management in Education 

การออกแบบหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร  

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการความรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

Design of curriculum, curriculum planning, curriculum of course, improvement and change 

curriculum, Knowledge management and education systems in both formal - informal education 

and non-formal education 

 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบันักบรหิารการศึกษา  3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Education Administration 

 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารการศึกษา 

Innovative and information technology for management education in accordance with the 

principles of the theory and research applied in educational administration 

 

176824 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา      3(3-0-6) 

 Law of Educational Development 

 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัย 

เพ่ือการพัฒนาการทางการศึกษา 
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Analysis system, procedures and legal process involved in the study, importance of  

educational reform, concepts national education act, laws and regulations, educational application 

of the law in education, research process to improve education 
 

176825 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย     3(2-2-5) 

Analysis of Policy Development  

การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาทั้งระดับชาตแิละระดับท้องถิ่น โดยเสนอ

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนานโยบายการศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับ

สากลและระดับชาติ 

Analysis of educational policies and strategies, both national and local levels, the  

strategies for the development of educational policy and educational development plans in line with 

international and national 
 

176826 กลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

 Strategic Human Resource Management 

 กลยุทธ์ในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และกลยุทธ์

เฉพาะตามภารกิจขององค์กร การเลอืกใช้กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร 

และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

Strategic Human Resource Management both proactive and reactive strategies in general, 

the mission of the organization and specific strategies, the choice of strategy and inserting ethical 

management and human resource development 
 

176881 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนา

ประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือการ

วิพากษ์ 

Critical analysis problems and trends in educational research, seminar in topic management 

of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing 
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176882 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 

 วเิคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษา การน าเสนอประเด็นวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา การสัมมนาประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การวิพากษ์โครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 

Critical analysis problems and trends in educational administration, presenting educational 

administration research issues, seminar educational administration thesis topics, critical thesis proposal 

 

176883 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ เปรยีบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

Study educational data and document of other countries in economy politics social 

language and culture compare with Thailand Including study aboard 

 

176891 ภาคนพินธ์ 15 หน่วยกิต 

   Term Paper   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดา้นการบริหารการศึกษา  

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, problem solving 

research in educational administration 

 

176892 วิทยานพินธ์ 36 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ 

จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านการบรหิารการศึกษาและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, high quality research, 

innovating in educational administration and administrative professional progress    
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176893 วิทยานพินธ์ 69 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ดา้นการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality 

creating new body of knowledge in educational administration and administrative professional 

progress    

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

ประกอบดว้ยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มคีวามหมายดังนี้ 

1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก  

ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

176 หมายถึง   สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง  

เลขหลักร้อย: แสดงระดับบัณฑิตศึกษา 

8 หมายถึง ระดับปรญิญาเอก 

เลขหลักสบิ:     แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

0 หมายถึง หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะเลอืก 

8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา / ภูมิภาคศึกษา 

9 หมายถึง สัมมนา / วิทยานิพนธ์ 

เลขหลักหน่วย: แสดงอนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายโกศล มีคุณ 37002000xxxxx รองศาสตราจารย์ 

 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 
 

การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

จิตวิทยาสังคม 

การมัธยมศกึษา 
 
 

มหาวทิยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

มหาวทิยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ 

2524 

2518 

2515 

2 นายเจิดหล้า สุนทรวภิาต 

 

31005027xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
 
 

บริหารการศกึษา 

พัฒนาสังคม 

ศกึษาศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2534 

2521 

2515 

3 นายนรา สมประสงค์ 37101008xxxxx รองศาสตราจารย์ D.Ed. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 
 
 

Educational Administration 

การแนะแนว 

ประถมศกึษา 
 

University of Northern Philippines 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2530 

2520 

2512 

4 นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี 31002014xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

อ.ม. 

กศ.บ. 
 
 

 พัฒนศกึษาศาสตร์ 

ปรัชญา 

มัธยมศกึษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2532 

2521 

2517 

*5 นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational Administration 

 

Educational Administration 

 

อังกฤษ-ไทย 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

6 นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์ 31020026xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Higher Education Administration 

Early Childhood Education 

มัธยมศกึษา 

University of North Texas 

North Texas State University 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2534 

2530 

2516 

7 นางวภิาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 31002007xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.A. 

 

กศ.บ. 

Southern Illinois University 

 English for Non-Native 

Speakers 

ภาษาอังกฤษ 

Southern Illinois University 

Central Missouri State University 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2536 

2526 

 

2518 

*8 นายสันติ  บูรณะชาติ 35509001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

9 นางธารินทร์ รสานนท์ 31202005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

การศกึษา 

Illinois State University 

Northeastern Illinois University 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2519 

2516 

2518 

*10 นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

11 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational Administration 

อุตสาหกรรมศกึษา 

อุตสาหกรรมศกึษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายเจิดหล้า สุนทรวภิาต 

 

31005027xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารการศกึษา 

พัฒนาสังคม 

ศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2534 

2521 

2515 

2* นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

อังกฤษ-ไทย 

M.S.University of Braoda, India 

M.S.University of Braoda, India 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

2537 

2519 

2512 

3 นางธดิาวัลย์ อุ่นกอง 35207002xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.Ed. 

การบริหารการศกึษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2545 

2536 

4 นางสาวขวัญ สงวนเสริมศรี 

 

33100903xxxxx อาจารย์ สค.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การพัฒนาสังคม 

พัฒนาการมนุษย์ 

ประวัติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2553 

2530 

2518 

5 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2556 

2545 

2541 

6* นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

7 นางสาวปราณี อยู่ศิริ 35009006xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย

และการกีฬา 

พลศึกษา 

การสื่อสารมวลชน 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2548 

 

2542 

2541 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

8 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ 

 

 

35019005xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคล 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540 

9 นายฐิตชิัย รักบ ารุง 52102000xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.A. 

B.Ed. 

เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีการศกึษา 

สารสนเทศศาสตร์ 

เทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2555 

2550 

2550 

2547 

10 นายบรรจง ไชยรินค า 31029000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

M.A. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การสอนอังกฤษ 

การสอนอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

University of Tasmania, Australia 

วทิยาลัยครูเชียงใหม ่

2546 

2540 

2518 

11 นายประยงค์  จันทร์แดง 31090002xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ป.ธ.9 

Philosophy 

ศาสนาเปรียบเทียบ 

สารสนเทศศาสตร์ 

ภาษาบาลี 

University of Pune 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2548 

2541 

2543 

2538 

12* นายสันติ  บูรณะชาติ 35509001xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

13 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational Administration 

อุตสาหกรรมศกึษา 

อุตสาหกรรมศกึษา 

Punjab University India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายธีระ รุญเจรญิ ศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

2 นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

3 นายยุวัฒน์ วุฒเิมธี ศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D. Education Extension 

4 นางเทียมจันทร ์พานชิย์ผลนิไชย รองศาสตราจารย์ ปร.ด. แผนกวิจัยการศึกษา 

สาขาสถิติการศึกษา 

5 นางวารรัีตน์ แก้วอุไร รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

6 นายฉลอง ชาตรูประชีวิน รองศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

7 นายชูชีพ พุทธประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กศ.ด. บรหิารการศึกษา 

8 นายต่าย เซี่ยงฉี รองศาสตราจารย์ กศ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

9 นายประจักษ์ สายแสง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Philosophy 

10 นายประชุม รอดประเสริฐ รองศาสตราจารย์ Ed.D. Education Administration 

11 นายวิทยา จันทรศิ์ลา รองศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

12 นายส าราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

13 นางสาวจิติมา วรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. บรหิารการศึกษา 

14 นางธารนิทร ์รสานนท์ อาจารย์ Ph.D. Education Administration 

15 นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา 

16 นายณรงค์ศักด์ิ จันทร์นวล อาจารย์ Ph.D. Social Psychology 

17 นายทศพล อารย์ีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ed.D. Education Administration 

18 นายปรดี ีโชติช่วง อาจารย์ Ph.D. Development Education 

19 นายไพโรจน์ ดว้งนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Industrial Education and 

Innovation Technology 

20 นายสุชาต ิลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

21 นายอนุชา กอนพ่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. บรหิารการศึกษา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา)  

 ไมม่ ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางการ

บรหิารการศึกษาและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือวงการวิชาการบริหารการศึกษายอมรับ 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น

มาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสทิธิผล มีความ

รับผิดชอบและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการละวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 แบบ 1.1 เร่ิมจัดท าในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

5.3.2 แบบ 2.1 เร่ิมจัดท าในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 

5.4.1 แบบ 1.1 จัดท าวิทยานิพนธ์  69 หน่วยกิต 

5.4.2 แบบ 2.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 33 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ในการด าเนนิการวิจัย 

5.6 ประเมินผล 

 ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบค าอธิบาย

รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนสิิต 

1. ดา้นบุคลกิภาพ 1.1 บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชา 

ที่ เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม    

 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ 

2.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมี จรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอ ย่างต่อ เน่ืองตลอด

หลักสูตร 

3. ดา้นภาวะผู้น า 3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้

นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุม่ 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสิตร่วมกิจกรรมและ สง่เสริมการแสดงความคิดเห็น

และแสดงออก 

3 .3  ก าหนดบรรทั ดฐานในการ เรียน รู้ในกลุ่ ม  

ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม 
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2.การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยค านึงถึงความรูส้กึของผู้อื่น 

 (2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ดว้ยความยุติธรรม ดว้ยหลักฐาน ดว้ยหลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดงีามทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (3) สามารถแสดงออกหรือสื่อสารสรุปปัญหา โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ

ผลกระทบ 

 (4) สามารถริเร่ิมให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ

แก้ไข 

 (5) สามารถสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับความขัดแยง้และปัญหาที่มผีลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่น 

 (6) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึน้  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 

(2)  เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

(3) เรียนรู้จากต้นแบบ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  การสังเกตพฤติกรรม 

(2)  การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น 

 

2.2  ความรู ้

2.2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

(1) สามารถพัฒนาวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง

ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรอืวิชาชีพรวมทั้งขอ้มูลเฉพาะ  

(2) มีหลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐานทางทฤษฎี 

(3) มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในวิชาชีพ รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึน้ 

(4) มีความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพได้อย่างชาญ

ฉลาด ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ 
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(5) มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้ง

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

(6) มีการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่วิชาชีพที่ศึกษาค้นคว้า 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้

(1) การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนือ้หาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัตกิาร 

การสัมมนา การศึกษาสถานการณจ์ริง การศึกษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ 

(2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบ 

(2) การตรวจผลงาน 

(3) การน าเสนอผลงาน 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาส าคัญไดอ้ย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธกีารใหม่ ๆ 

(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกวิชาชีพที่ศึกษาในขั้นสูง  

(3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ 

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีหลักการบรหิารการศึกษา 

(2) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการวิจัยการศึกษา 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การน าเสนอแนวคิดหรือผลงาน 

(2) การตรวจผลงาน 

(3) การสังเกตกระบวนการท างาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาดว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ 

ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุม่อย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถงึความโดด 

เดน่ในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการหรอืวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การท างานกลุม่ 

(2) การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) ความสามารถท างานเป็นทีม 

(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลกึใน

วิชาชีพเฉพาะ 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่าง ๆ ทั้ง

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

(3) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานพินธ์หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญในระดับชาต ิหรือนานาชาติ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 

(2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3) การท างานเป็นกลุ่ม และการน าเสนอแนวคิดและผลงาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย 

(2) สังเกตจากการท างานกลุม่ 

(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประมวลข้อมูล 
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 2.6. สุนทรยีศิลป์ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ก าหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อ

การเข้าใจ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัตกิาร 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคต ิหรืองานที่ได้รับ

มอบหมายในช้ันเรียน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเน่ืองมาจากความเจ็บป่วยของนสิติ 

(2) ประเมินจากบุคลกิภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะพื้นฐานด้านการบรหิารองค์การ 

(2) สามารถให้ค าแนะน าด้านการบรหิารวิชาการ บรหิารบุคคล บริหารงบประมาณ 

และบรหิารทั่วไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาไดอ้ย่างเรง่ด่วน 

(4) มีทักษะในการบรกิารวิชาการแกส่ถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1) จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์สถานการณ์จ าลองและจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์การ ตลอดจนการตี

ปัญหาจากการสาธติแสดงบทบาทสมมุติที่จัดขึน้ 
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  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

จะท าการประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพดว้ยองค์รวม (Holistic) ภายใต้การ 

บูรณาการความรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่ 

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ 

และการทดสอบภาคปฏิบัตใินองค์การ 

2. การประเมินศักยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมุติในการ

ปฏิบัตกิารในองค์การ 

3. การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัตงิานในสถานการณ์จริง 

4. การประเมินผลด้วยการจัดท ารายงานศึกษาเฉพาะกรณีรายงานการประชุม 

ปัญหาองค์การ รายงานการจัดท าโครงงาน และรายงานผลการศึกษาดูงาน 

ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีความจ าเป็นและความส าคัญย่ิงของการเป็น

ผู้บริหารการศึกษา การฝึกทักษะดา้นความรู้ ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ จึงเป็น

การแสดงความพร้อมทั้งด้านปัญญาและอารมณ์ของการเป็นผู้บริหารองค์การ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 

กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

วิทยานิพนธ์  

176893 วทิยานิพนธ ์                             

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1                             

176882 สัมมนา 2                             

176883 ภูมิภาคศกึษา                              
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กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยข้ันสูง                             

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 รายวิชาเอกบังคับ 

176811 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับ

ทฤษฎีองค์การและ

การบริหารการศกึษา 
                            

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานของการ

บริหารการศกึษา 

                            

176881 สัมมนา 1                             

176882 สัมมนา 2                             

176883 ภูมิภาคศกึษา                              
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

 กลุ่มวิชาเอกวิชาบังคับเลือก 

176813 การบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา การ

ส่งเสริมและประกัน

คุณภาพการศึกษา  

                            

176814 ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ 

คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 
                            

176815 ความ เป็ น ผู้ น าท า ง

วิชาการ การพัฒนา

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร

จัดการการเรียนรู้ 

                            

176816 การนิ เทศการศึกษา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง

การศึกษา 

                            

176817 ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ

บรหิารการศึกษา                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

176821 การบริหารงบประมาณ

การเงนิทางการศึกษา                             

176822 การพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการด้าน

ความรู้ทางการศึกษา 
                            

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนัก

บรหิารการศึกษา 
                            

176824 กฎหมายเพื่อการ

พัฒนาการศึกษา                             

176825 การวิเคราะห์เพื่อการ

พัฒนานโยบาย 
                            

176826 กลยุทธ์ในการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
                            

176891 ภาคนิพนธ์                             

วิทยานพินธ ์

176892 วิทยานิพนธ์                             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนสิิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

การตีพิมพ์เผยแพร่กอ่นจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร แบบ 1  

3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3.1.3 สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.1.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 

3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

3.1.6 ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ

ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ 

3.1.7 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3.2 หลักสูตร แบบ 2  

3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนด 

3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
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3.2.3 สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ 

3.2.5 มีผลการศึกษาไดค้่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย ไมต่่ ากว่า 3.00 

3.2.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

3.2.7 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหน่ึงขงผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ 

3.2.8 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การบรหิารหลักสูตร  

1.1 หลักสูตร 

1.1.1 การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

1.1.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.2 การจัดการเรยีนการสอน 

1.2.1 เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

1.2.2 ด าเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมทั้งสง่เสริมการสร้างประสบการณ์จริง

แก่ผู้เรยีน 

1.2.3 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต พร้อมทั้งน าผลการประเมินที่ได้มา

ปรับปรุงในการเรียนการสอน 

1.3 อาจารย์ผู้สอน 

1.3.1 ก าหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อักษร 

1.3.2 จัดท าระบบและด าเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ 

1.3.3 ท าการประเมินผลการท างานตามภาระงานอย่างต่อเน่ือง 

1.3.4 น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ 

1.4.1 กิจกรรมสง่เสริมวิชาการ 

1.4.2 กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ 

1.4.3 กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.4.4 กิจกรรมสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.4.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

1.5 การพัฒนาวิทยานพินธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.5.1 ก าหนดภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1.5.2 ก าหนดวิธกีารประเมินไว้อยา่งเป็นระบบ 

1.5.3 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
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1.6 การวัดและประเมินผล 

1.6.1 การวัดผลและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.6.2 มีกลไกหรือกระบวนการการวัดและประเมินผลเป็นระบบมีการประเมินและน า 

ผลการประเมินมาพัฒนา 
 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

ใช้งบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้ที่ไดรั้บการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะศิลปศาสตร์อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งห้องเรียน

และสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งทรัพยากรการศึกษา/

สารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ หนังสือ จ านวน 100 เล่ม 

ต ารา จ านวน 50 เลม่ วารสาร จ านวน 10 ฉบับ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

คณะมีห้องสมุดย่อย (Self-Access) ให้บริการหนังสือ ต าราเฉพาะทาง และสื่อการสอน

ต่าง ๆ โดยสาขาวิชาจะประสานกับศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ในการจัดซือ้หนังสอื ต ารา หรือสื่อ

การสอนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ไดศึ้กษาค้นคว้า 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

คณะมีการด าเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน 

หนังสือ ต าราต่าง ๆ ของห้องสมุดย่อย และมีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บ ริการห้องสมุดเป็นต้น และด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ เช่นการรวบรวมสถิติการใช้

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของอาจารย์และนิสิต 

 

3. การบรหิารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
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หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ มุ่งให้ เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต 

นอกเหนือไปจากความรูต้ามทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจริง 

 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบั ติบุ คลากรให้ ครอบคลุมภาระห น้าที่ ที่ ต้องรับผิดชอบ  

โดยคณะกรรมการคัดเลอืกบุคลากรก่อนรับเข้าท างาน 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน

ที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

โดยการอบรม ดูงานทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นสิิต 

คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก

และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมง 

ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้ นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้  ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือ 

ให้ค าปรกึษาแนะน าในการจัดกิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนสิิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค าร้อง      

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้

ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ

โลก เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเน่ือง 2 ปี

การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนนิงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพ่ือติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  

√ √ √ √ 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

√ √ √ √ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
√ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อย ร้อยละ  25 ของรายวิชาที่ เปิ ดสอน 

ในแตล่ะปีการศึกษา 

√ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ รายงาน 

ใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 √ √ √ 
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 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
√ √ √ √ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 

ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
   √ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร

และรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดว้ยผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศึกษา และศึกษานเิทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรยีบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร  
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 ตารางเปรยีบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายการ เกณฑ์ สกอ. 

 

เกณฑ์ คุรุสภา โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

โครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1  

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่นอ้ยกว่า  12  33  20  33 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน      3  3 

 1.2  วชิาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า      17  30 

 1.2.1 วชิาเอกบังคับไม่นอ้ยกว่า      14  9 

 1.2.2 วชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า      3  21 

 1.2.3 วชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต        (3) - 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 36 69 36 60 40 69 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 60 60 60 60 69(3) 69 
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ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่ร้อยกว่า    60 หน่วยกิต              วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่ร้อยกว่า                69 หน่วยกิต               

176899 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่

ได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ 

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, creating the new 

body of knowledge by academic freedom,  

innovating new PDCA for academic advance 

 

176893 วิทยานิพนธ์  69 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสร้างองคค์วามรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหมด่้านการบรหิารการศึกษาและวิชาชีพ  

 Constructing body of knowledge by 

systematic research methodology, research 

quality creating new body of knowledge in 

educational administration and administrative 

professional progress 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธบิาย 

รายวิชา 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      3 หน่วยกิต              รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิจ      3 หน่วยกิต               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม          1(0-2-1) 

ทางการวิจัยการศึกษา 

Seminar Problems and Trends  

in Educational Research 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัด

สัมมนาประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพน ธ์

ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์ 

 Critical analysis problems and trends in 

educational research, seminar in topic 

management of educational administration 

thesis, presenting thesis proposal for 

criticizing 

 

เปิดรายวิชา 

176882 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวจัิย 1(0-2-1) 

ทางการบริหารการศึกษา                                 

Seminar problems and Trends in Educational 

Administration วเิคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการบรหิารการศึกษา การน าเสนอประเด็นวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสัมมนาประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 Critical analysis problems and trends 

 in educational administration, presenting  

educational administration research issues, 

seminar educational administration thesis 

topics, critical thesis proposal 

เปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

176883 ภูมิภาคศึกษา                           1(0-2-1) 

Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เมื อ ง  สั งคม  ภ าษ าแล ะ

วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

 Study educational data and document 

of other countries in economy politics social 

language and culture compare with Thailand 

Including study tour aboard 

 

เปิดรายวิชา 
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กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา    3 หน่วยกิต              หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา   3 หน่วยกิต               

176802 วิทยาการวิธวีิจัยข้ันสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology  

การวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่ อแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยการออกแบบ 

การวิจัย และเทคนิคการการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นสูงในงานวิจัย จุดแข็งและจุดอ่อนของการ

วิจัยแต่ละประเภท และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

ทางการบรหิารการศึกษา 

 Quantitative research and qualitative 

research by principles and scientific methods 

to seek the facts, The design of research 

and advanced techniques for data analysis in 

research, strengths and points on the types of 

research and interdisciplinary research and 

education administration 

 

176801 วิทยาการวิธวีิจัยข้ันสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

รูปแบบการวิ จั ย  ก ารออกแบบการวิ จั ย

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและ

ระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 

แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการ

วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและ

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้าง

เคร่ืองมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน 

การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน การท าวิจั ยเพื่ อ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัยทางด้าน

หลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียน

โครงการวิ จั ย การสร้ างเคร่ืองมื อวิ จั ย การ

ออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา

หลั กสู ตรและการสอน การเขี ยนรายงาน

ผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการ

ทางด้านหลักสูตรและการสอน 

 Principles, concepts , practice in researching, 

research models, research designs, research 

process, statistics for research, quantitative 

and qualitative research, definition and research 

methodology, research types, research  

implementation, research production, research 

institute technique, classroom research, 

process and education research design, tool 

design, applying fundamental statistics and 

inferential statistics for quantitative data, data 

ปรับรหัส

และ

ค าอธบิาย 

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
สาระที่

ปรับปรุง 

analysis, writing research and assessment 

report, using research results for instruction 

management, application and contraction of 

research for learning development , ability in 

applying research results in teaching learning 

management, researching for teaching  

learning and student development and 

education quality development, research 

methodology for curriculum and instruction, 

research planning and research proposal 

writing, research tools constructing by 

designing and constructing, curriculum and 

instruction innovation research conducting, 

data collecting, data analysis and interpretation, 

conclusion, discussion and suggestion for 

further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and 

instruction 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน      7 หน่วยกิต              หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต               

     กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            14 หน่วยกิต      กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า              9 หน่วยกิต  

     รายวิชาเอกบังคับ      รายวิชาเอกบังคับ  

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ 3(3-0-6) 

ทฤษฏอีงค์การและการบริหารการศึกษา 

Paradigms in Organizational Theories  

and Educational Administration 

 

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ 3(3-0-6) 

ทฤษฏอีงค์การและการบริหารการศึกษา 

Paradigms in Organizational Theories  

and Educational Administration 

คงเดิม 

176812 การวิเคราะห์เพื่อการพฒันา 3(2-2-5) 

นโยบาย 

Analysis of Policy Development   

 

  

ปิดรายวิชา 

  176812 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน       3(3-0-6) 

ของการบริหารการศึกษา 

Quality System and Educational 

Management Standard 

 การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานของ

องค์การทั่ วไป และองค์การทางการศึกษา 

ระบบในการควบคุมคุณภาพ ปัญหาและ

แนวโน้มในการพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบริหารการศึกษา การใช้

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 

 Principles, concepts and theories analysis 

concern with quality systems and organizational 

standard, also educational organizations, quality 

control system, problems and trends in quality 

system development and educational administration 

standard, research process in quality system 

development and educational administration 

standard 

 

176813 ปัญหาและแนวโน้มทางการ   3(3-0-6) 

บริหารการศึกษาไทย 

Current Problems and Trends in Thai 

Educational Administration 

 ปัญ ห าแล ะแน ว โน้ ม เกี่ ย วกั บ ระบ บ

การศึกษาไทย อภิปรายความสอดคล้องกับ

ทฤษฏีการศึกษาสมัยใหม่ ภายใต้การจัดการทั้ง 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเทศบาล  

น ามาซ่ึงความเสี่ยงทางการบรหิาร 

 Problem and Trend in Educational system, 

discussing theory of modern education under 

the government agencies to manage both the 

education area and municipal levels, Deal 

with the crisis of risk management 

 

  

ปิดรายวิชา 

  176813 การบริหารการศึกษาและ           3(3-0-6) 

สถานศึกษา การส่งเสริมและประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and Educational  

Institution Supporting Educational and 

 Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ใน

การบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การ

บริหารองคก์าร ส านักงาน และองคค์ณะบุคคล 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ

เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงาน

ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การ

บรหิารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร ว า งแ ผ น เพิ่ ม

ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลการบริหาร

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่ง

เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้ งภายในและภายนอก การท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

เพื่ อรองรับการประเมินภายนอก การก ากั บ

ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผล

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา การ

บรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 

 Theories, principles, process and educational 

administrative duties, educational administration, 

organizational administration, Office and 

personnel administrative organ, personnel  

administration, academic administration for 

quality and excellence , administration, finance, 

art ic les and bui lding, learning center  

administration and environment for learning 

management support, Planning for educational 

administration effectively and efficiency,  

innovation and information technology for 

administrat ion and learning, laws and  

regulat ions concerning educat ion and  

administrator, learner potential development, 

learning place and environment administration 

for supporting learning management, principles 

and process in educational quality assurance , 

internal and external educational quality  

assurance system, school self-assessment 

report for external quality assurance certify, 

educational quality assurance controlling and 

following, using the results of educational 

quality assurance for education and institution 

development, educational administration and 

institution 
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176814 กลยุทธ์ในการบริหาร 3(3-0-6) 

ทรัพยากรมนุษย์ 

Strategic Human Resource Management 

 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งใน

เชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และกลยุทธ์

เฉพาะตามภารกิจขององค์กร การเลือกใช้ 

กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์

 
Strategic Human Resource Management 

both proactive and reactive strategies in 

general, the mission of the organization and 

specific strategies, the choice of strategy and 

inserting ethical management and human 

resource development 

 

 

  

ปิดรายวิชา 

  176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม        3(3-0-6) 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

Professional Development Merit Ethics 

 and Codes of Ethics 

 จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร 

ก ารจั ด ก ารค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารบ ริห าร

การศึกษาและสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหาร

มืออาชีพ  การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  แนว

ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน 

คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

การจัดการความรู้และทักษะในการแสวงหา

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของ

การเปลี่ ยนแปลง กฎหมายและระเบี ยบที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาและศึกษานิเทศก หลัก

ธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรม

และจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บ ริหารสถานศึ กษา และศึ กษานิ เทศก์ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภา

ก าห นด  ป รัชญ าขอ งเศรษ ฐกิ จพอ เพี ย ง 

จิตส านึกสาธารณะและการเสียสละให้สังคม 

การพัฒนาวิชาชีพกับคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

 Administrator spirit and ideology, knowledge 

management in educational administration 

and school administration, self-actualization 

for professional administrator, Research for 

professional development, professional administrator 

development guidelines, tasks, characteristics 

and educational supervisor criteria, knowledge 

management and skill in educational supervision 

seeking knowledge in change context, laws 

and regulations concerning education and 

educational supervisor, good governance and 

honesty, professional merit and ethics of 

educational administrator school administrator 

and educational supervisor, codes of ethics of 

teaching profession for educational administrator 

school administrator and educational supervisor 

as the regulation of Kurusapa, philosophy of 

sufficiency economy, public mind and sacrifice 

for social, professional development with 

merit ethics and codes of ethics 

 

 

  176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ          3(3-0-6) 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

การเรียนรู้ 

Professional Development Merit Ethics 

 and Codes of Ethics 

 ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ

เครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้

จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม

ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร

ความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน

ร่วมงาน การก ากับ  ติดตาม ส่งเสริม และ

ประเมินสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ปรัชญา

การศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนา

หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จัก

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

คิดวิ เคราะห์  ส ร้างสรรค์ งาน เพื่ อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและ

การสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การบรหิารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้ รู้จัก

จัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิด

การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การ

บรหิารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 Leader, leadership, academic leadership, 

leader behavior, leader for change, word 

changing and social changing, collecting 

resources for education, networking system 

administration, educational supervision for 

teacher development in learning management 

for fulfill learner potential, conflict management, 

risk management, interaction and coworker 

development, controlling, following up, supporting 

and school assessment, Relationship between 

schoo l  and communi ty  and lo ca l i t y ,  

educational philosophy, principles, concepts in 

curriculum development and school curriculum, 

curriculum assessment, learning management 

for the learner know to analyze create for 

potential development, teaching and learning 

management and tutoring, learning assessment 

and evaluation, activities for remedial intervention 

administration and student activities for 

learner potential development in managing 

and thinking, administration for learner life 

skill development, discipline, merit ethic and 

group unity, administration for learner taking 

care and helping 

 

 

  176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรม    3(3-0-6) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Supervision Educational 

Innovation and Information Technology 

 หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนว

ปฏบิัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี 

ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนา

งานวิชาการ บุ คคลแห่ งก ารเรียน รู้ ก าร

เสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนา

ศักยภาพครู น โยบายการศึกษาและการ

เชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอ่ืนในสังคม 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

พัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิ

สังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ 

และการน าสู่การปฏิบัติ การประเมินและการ

ปรับปรุงแผนการนิเทศ หลักการ แนวคิด การ

ออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

การวิ เคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโล ยีสารสนเทศทางการศึกษา การ

ปรับปรุงนวัตกรรม 

 Principles, concepts, supervision technique, 

supervision implementation, supervision psychology 

and communication, tactics of knowledge 

transferring, theory academic production, 

culture in academic development for learning 

person, empowerment, reinforcement and 

teacher potential development, educational 

policy and educational system connecting 

with other social system, planning for 

educational quality development, supervision 

planning development follow the macro 

context and geosocial, arranging supervision 

implementation plan, project and implementation, 

assessment and supervision adjusting plan, 

principles, concepts, media designing, innovation, 

information technology for learning, information 

technology for communication, media applying 

and assessment, innovation, information technology 

for learning, problem analyzing for using 

innovation and educational information 

technology, innovation adaptation 
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  176817 ปฏบัิติการวิชาชีพบริหาร        3(90 ช่ัวโมง) 

การศึกษา 

Professional Practicum in Educational 

 Administration 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ

ปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่

น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการ

บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการ

บรหิารการศึกษา ร้อยละ 50 

 School administration and educational 

administration practicum at least 90 hours, 

consisting of school administration practicum 

50 percent and educational administration 

practicum 50 percent 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

176891 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

Seminar I 

 การน าเสนอประเด็นวิจัยทางการบริหาร

การศึกษาเป็นรายกรณี  กระบวนการวิจัย 

ทางการศึกษา การน าเสนอผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะทางการบรหิารการศึกษา 

 Presentation research issues with  

administration of education management a 

case study, research process study results, 

presented recommendation of the administration 

 

176881 สัมมนา 1           1(0-2-1) 

Seminar 1 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัด

สัมมนาประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพน ธ์

ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์ 

 Critical analysis problems and trends in 

educational research, seminar in topic 

management of educational administration 

thesis, presenting thesis proposal for criticizing 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธบิาย 

รายวิชา 

176892 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

Seminar II 

 สัมมนาประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์

ทางการบรหิารการศึกษา การน าเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพการศึกษา และแนวโน้มการพัฒนา 

การบรหิารการศึกษาของชาติ 

 Seminar on the topic of the thesis study, 

thesis analyzes the issues that affect the quality 

of education and trends in the development 

of national education 

 

 

176882 สัมมนา 2                                 1(0-2-1) 

Seminar 2 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

การบริหารการศึกษา การน าเสนอประเด็นวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา การสัมมนาประเด็น

การท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา 

การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 Critical analysis problems and trends in 

educational administration, presenting educational 

administration research issues, seminar 

educational administration thesis topics, critical 

thesis proposa 

 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธบิาย 

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  176883 ภูมิภาคศึกษา                           1(0-2-1) 

Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เมื อ ง  สั งคม  ภ าษ าแล ะ

วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

 Study educational data and document 

of other countries in economy politics social 

language and culture compare with Thailand 

Including study tour aboard 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     กลุ่มวิชาเอกเลือก      กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า              21 หน่วยกิต  

176821 การบริหารงบประมาณการเงิน 3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Budgeting and Fiscal Management in 

Education 

 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้าน 

การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร

รายจ่ายทางการศึกษา การวิเคราะห์ความ 

คุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา ตลอดจน

การศึกษาถึงการวางแผนจัดท า และการบรหิาร

งบประมาณรายจ่าย ซ่ึงรวมถึงรูปแบบงบประมาณ

สมัยใหม่ต่าง ๆ  ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของ

ระบบการศึกษาไทย 

 Theory and Conception Financial and 

budgetary policy of the country, Expenditure 

allocated to education Analysis of the cost of 

investing in education, Plan is prepared, 

Management and budget, Include various 

forms of modern budget system, The 

effectiveness and efficiency in the allocation 

of the budget of the Thai education system 

 

176821 การบริหารงบประมาณการเงิน    3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Budgeting and Fiscal Management  

in Education 

 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้าน

การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร

งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความ

คุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การบริหาร

งบประมาณการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของ

การศึกษาไทย 

 Theories and concepts of finance and 

budget policy of the country, budget educational 

cost analysis in educational investment, the 

budget to analyze the effectiveness and 

efficiency in the allocation of Thai education 

ปรับ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

176822 การพัฒนาหลักสูตรและ 3(3-0-6) 

การจัดการด้านความรู้ทางการศึกษา 

Curriculum Development and 

Knowledge Management in Education 

 การออกแบบหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร 

การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร การปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ

176822 การพัฒนาหลักสูตรและ             3(3-0-6) 

การจัดการความรู้ทางการศึกษา 

Curriculum Development and  

Knowledge Management in Education 

 การออกแบบหลักสูตร การวางแผน

หลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร  

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการ

ปรับ

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

ของชุมชน สถานศึกษาจะเลือกใช้วิธีการจัดการ

ความรู้ภายใต้การก าหนดทิศทาง การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้จากการเชื่อมโยง

ภายใต้ระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ 

และตามอัธยาศัยเพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 Design of curriculum, Course planning, 

Program evaluation, Improvements and changes 

to programs to correspond with the community, 

Use a knowledge management under the 

direction share their learning, Knowledge of 

the link, Under the system of education in 

both formal – no formal and informal, Lead to 

Community Empowerment 

 

 

ความรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 Design of curriculum, curriculum planning, 

curriculum of course, improvement and change 

curriculum, Knowledge management and 

education systems in both formal - informal 

education and non-formal education 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

Innovation and Information Technology 

for Education Administration 

 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์

กับหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัย

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานบรหิารการศึกษา 

 Innovative and Information Technology 

for management education in accordance 

with the principles of the theory and research, 

applied in Educational Administration 

 

 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยี            3(2-2-5) 

สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

Innovation and Information Technology 

 for Education Administration 

 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์

กับหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัย

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานบรหิารการศึกษา 

 Innovative and information technology for 

management education in accordance with the 

principles of the theory and research, applied 

in educational administration 

 

ไม่ปรับปรุง

รายวิชา 

176824 การพัฒนาระบบคุณภาพและ 3(3-0-6) 

มาตรฐานของการบริหารการศึกษา 

Development in Quality System and 

Educational Management Standard 

 วิเคราะห์หลักการ แนวคดิ ทฤษฏเีกี่ยวกับ

ระบบคุณภาพและมาตรฐานขององคก์ารทั่วไป

และองค์กรทางการศึกษา ระบบในการควบคุม

คุณภาพ ตรวจสอบประเมินคุณภาพทาง

การศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

ระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหาร

การศึกษา บทบาทและทิศทางที่จะท าวิจัย เพื่อ

  

ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการ

บริหารการศึกษา รวมไปถึงการใช้กระบวนการวิจัย

ในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของ

บรหิารการศึกษา 

 Principles concepts theories, involved 

quality system, standard general organizations, 

education Mechanism system, quality control 

measurement, quality educational evaluation 

problems, trends development quality system 

standard educational management system, 

Utilizing research process developing quality 

standard educational management system 

 

 

176825 กฎหมายเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

การศึกษา 

Law of Educational Development 

 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อจ ากัด

ของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 

วิเคราะห์ความส าคัญของแนวคดิปฏิรูปการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ทางการศึกษา 

การประยุกต์ใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพ

ความเป็ นจริงในการปฏิบั ติ งาน ในการจั ด

การศึกษาการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษา

ไปพัฒ น าระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ต่ าง ๆ  ท าง

การศึกษา เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา 

 Law related with education limitation of 

law affected to educational management, 

Analyze the relationship of educational 

reform, Concepts the National Education on 

Act ministries regulations and educational, 

regulations implementing law relevant to 

real situation for practices in educational 

management, Applying research process for 

studying and developing law and regulations 

in education for education for educational 

development 

 

 

176824 กฎหมายเพื่อการพัฒนา             3(3-0-6) 

การศึกษา 

Law of Educational Development 

 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการ

ท างก ฎห มายที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารศึ ก ษ า 

ค ว าม ส าคั ญ ข อ งก า รป ฏิ รูป ก ารศึ ก ษ า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย

และระเบียบข้อบั งคับทางการศึกษา การ

ประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การ

ใช้กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทาง

การศึกษา 

 Analysis system, procedures and legal 

process involved in the study, importance of 

educational reform, concepts national education 

act, laws and regulat ions, educat ional  

application of the law in education, research 

process to improve education 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

  176825 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา        3(2-2-5) 

นโยบาย 

Analysis of Policy Development 

 การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธท์าง

การศึกษาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดย

เสนอยุทธศาสตร์เพื่ อการพัฒนานโยบาย

การศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนา

การศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ 

 Analysis of educational policies and 

strategies, both national and local levels, the 

strategies for the development of educational 

policy and educational development plans in 

line with international and national 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

176826 กลยุทธ์การบริหาร                    3(3-0-6) 

ทรัพยากรมนุษย์ 

Strategic Human Resource Management 

 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และ

กล ยุท ธ์ เฉ พ าะต าม ภ ารกิ จ ข อ งอ งค์ ก ร  

การเลือกใช้กลยุทธ ์และการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

 Strategic Human Resource Management 

both proactive and reactive strategies in general, 

the mission of the organization and specific 

strategies, the choice of strategy and 

inserting ethical management and human 

resource development 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  176891 ภาคนิพนธ์                           15 หน่วยกิต 

Term Paper 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาด้านการบรหิารการศึกษา 

 Constructing body of knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving research in educational administration 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า    40 หน่วยกิต              วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า               36 หน่วยกิต               

176898 วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางการ

บริหารการศึกษา การตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสาร 

วิชาการ 

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving in  

educational administration and publishing in 

journal  

 

176892 วิทยานิพนธ์                         36 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสร้างองคค์วามรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค ์

จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษา

และวิชาชีพ 

 Constructing body of knowledge by 

systematic research methodology, high quality 

research, innovating in educational administration 

and administrative professional progress 

 

ปรับรหัส

และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีที่ 1  
ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

วิจัยการศึกษา 

Seminar Problems and Trends in 

Educational Research 

1(0-2-1) 

   176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176882 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย

ทางการบรหิารการศึกษา 

Seminar problems and Trends in 

Educational Administration 

1(0-2-1) 

   176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 
      

ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176883 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 
      

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1  

1) ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

176802 วิทยาการวิธีวิจัยขัน้สูง 

Advanced Research Methodology 

3(2-2-5) 176801 วิทยาการวิธีวิจัยขัน้สูง 

Advanced Research Methodology 
 

3(2-2-5) 

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏอีงคก์าร

และการบรหิารการศึกษา 

Paradigms in Organizational Theories 

and Educational Administration 

3(3-0-6) 176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏอีงคก์าร

และการบรหิารการศึกษา 

Paradigms in Organizational 

Theories and Educational 

Administration 
 

3(3-0-6) 

176813 ปัญหาและแนวโน้มทางการบรหิาร

การศึกษาไทย 

Current Problems and Trends in Thai 

Educational Administration 

3(3-0-6) 176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 

Development in Quality System 

and Education Management 

Standard 
 

3(3-0-6) 

176891 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

วิจัยการศึกษา 

Seminar Problems and Trends in 

Educational Research 
 

1(0-2-1) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176812 การวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนานโยบาย 

Analysis of Policy Development 

3(2-2-5) 176813 การบรหิารการศึกษาและ

สถานศกึษา การส่งเสริมและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and 

Educational Institution Supporting 

and Educational Quality Assurance 
 

3(3-0-6) 

176814 กลยุทธใ์นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

Strategic Human Resource 

Management 

3(3-0-6) 176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

Professional Development Merit 

Ethics and Codes of Ethics 
 

3(3-0-6) 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

4 หน่วยกติ 176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  

การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการ

การเรียนรู้ 

Leader for Academic Leadership 

Curriculum and Learning 

Management Development 
 

3(3-0-6) 

176892 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 
 

3(X-X-X) 
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   176882 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย

ทางการบรหิารการศึกษา 

Seminar problems and Trends in 

Educational Administration 

Research 

1(0-2-1) 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

176xxx วิชาเลือก 

Elective 

3(x-x-x) 176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 

Educational Supervision Educational 

Innovation and Information 

Technology 

3(3-0-6) 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

   176883 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 176817 ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

Professional Practicum in 

Educational Administration 

3 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

   176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 

 

 

 



132 

2) ส าหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

176802 วิทยาการวิธีวิจัยขัน้สูง 

Advanced Research Methodology 

3(2-2-5) 176801 วิทยาการวิธีวิจัยขัน้สูง 

Advanced Research Methodology 
 

3(2-2-5) 

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏอีงคก์าร

และการบรหิารการศึกษา 

Paradigms in Organizational Theories 

and Educational Administration 

3(3-0-6) 176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏอีงคก์าร

และการบรหิารการศึกษา 

Paradigms in Organizational 

Theories and Educational 

Administration 
 

3(3-0-6) 

176813 ปัญหาและแนวโน้มทางการบรหิาร

การศึกษาไทย 

Current Problems and Trends in Thai 

Educational Administration 

3(3-0-6) 176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 

Development in Quality System 

and Education Management 

Standard 
 

3(3-0-6) 

176891 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

วิจัยการศึกษา 

Seminar Problems and Trends in 

Educational Research 
 

1(0-2-1) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176812 การวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนานโยบาย 

Analysis of Policy Development 

3(2-2-5) 176891 ภาคนิพนธ์ 

 Term Paper 

9 หน่วยกิต 

176814 กลยุทธใ์นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

Strategic Human Resource 

Management 

3(3-0-6) 176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 
 

3(X-X-X) 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

4 หน่วยกติ 176882 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย

ทางการบรหิารการศึกษา 

Seminar problems and Trends in 

Educational Administration 

Research 

1(0-2-1) 

176892 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1)  
 

 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

176xxx วิชาเลือก 

Elective 

3(x-x-x) 176891 ภาคนิพนธ์ 

 Term Paper 

3 หน่วยกิต 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

   176883 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 176891 ภาคนิพนธ์ 

 Term Paper 

3 หน่วยกิต 

   176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาตน้ 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ 

Associate Professor Kosol Meekun, Ph.D 

 
 

ชื่อ-สกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  มีคุณ            

รหัสประจ าตัวประชาชน  370020002XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105     

Email    dr.kosolmeekun@gmail.com  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2524 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร 

     พ.ศ. 2518 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 

     พ.ศ. 2515 การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 

 

ผลงานวิชาการ  

งานเขียนเอกสาร / ต ารา  รองศาสตราจารย์  ดร.โกศล มีคุณ 

- โกศล มีคุณ (2534) การวัดจริยธรรม ต ารา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  ราชบุรี 

- โกศล มีคุณ (2535) มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร เอกสารการสอน วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอม

บึง  ราชบุร ี

- ผลของการฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(2545) 



163 

- การวิจัยสร้างเคร่ืองมือวัดพหุมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุมีผล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(2552) 

- การวิจัยสร้างเครื่องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมชนิดทั่วไป  และชนิดเฉพาะกิจ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ (2556) 

- การวิจัยทอดลองพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนด้วยนิทานจิตมิติใหม่ โดยด าเนินการร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 

 

ผลงานวิจัย   

โกศล มีคุณ. (2544) การประเมินผลการด าเนนิงานที่ผา่นมาของกองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์ 

 พลังงาน แผนงานสนับสนุน (สว่นที่ 2) โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ในประเทศ 

โกศล มีคุณ และ ณรงค์ เทียมเมฆ  (2545) การวิจัยเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาเหตุผลเชงิ 

จริยธรรมในครูผู้สอนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนจาก 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โกศล มีคุณ และคณะ(2546) ทักษะการท างานด้านการศึกษาของผู้น าในชุมชนในชนบทได้รับทุน 

งบประมาณปี 2546 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โกศล มีคุณ และศักดิ์ชาย พทิักษ์วงศ์ (2547) “การประเมินการด าเนนิงานโครงการ เดนิ-วิ่ง วิสาขะ 

พุทธบูชา ถอืศีล 5 ลดละ อมายมุข (วันนักวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย) ปี พ.ศ.2547” ได้รับการ 

สนับสนุนทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

โกศล มีคุณ รวีวรรณ ชินะตระกูล และสมชัย ชินะตระกูล (2548) “การศึกษาและวิเคราะห์ 

ก าลังคนของประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 9-10  

(พ.ศ.2545 - 2554)” ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

โกศล มีคุณ เจยีรนัย ทรงชัยกุล วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และศักดิ์ชาย พทิักษ์วงศ์ (2548)  

รายงานการประเมินโครงการสง่เสริมกฬีาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 76 จังหวัด ปีที่ 1  

(พ.ศ.2547) ได้รับดารสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

โกศล มีคุณ และคณะ (2549) การสร้างแบบประเมินการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษา ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุนสนับสนุน 

จาก ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

โกศล มีคุณ และศักดิ์ชาย พทิักษ์วงศ์ (2547) การประเมินการด าเนนิงานโครงการเดนิวิ่งสมาธ ิ 

 วิสาขะพุทธบูชา ถอืศีล 5 ลดละ อบายมุข ปี พ.ศ.2549 ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงาน 

 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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รุจิร์  ภู่สาระ โกศล มีคุณ  อนันต์ จันทร์กวี (2549) การประเมินกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการ 

สนับสนุนทุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดนิเชิงคุณธรรม ปี 2547 และ 2548 

โกศล  มีคุณ และศักดิ์ชาย พทิักษ์วงศ์ (2550) “การประเมินการด าเนนิงานโครงการเดนิ-วิ่ง วิสาขะ  

พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข (วันนักวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ) ปี พ.ศ. 2550” วันที่  31 

พฤษภาคม 2550 จัด ณ พุทธมณฑล และภูมภิาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โกศล  มีคุณ เกศินี โสขุมา และอ าพร อัศวโรจนกุลชัย (2550) “การประเมินการด าเนนิงาน 

โครงการมหกรรมกีฬา และนันทนาการ ครัง้ที่ 1” 9-17 สงิหาคม 2550 ณ อาคาร 3-4  

อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) 

 

บทความทางวิชาการ  

โกศล มีคุณ (2547) “การพัฒนาจิตส านึกการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนแก่ผู้น าชุมชนบทดา้นการศึกษา”  

ในประมวลบทความทางการศึกษา การพัฒนาครู บุคลากรการศึกษาในทศวรรษหน้า : 

วารสาร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 88-101 

โกศล มีคุณ (2547) “การวิจัยเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาเหตุผลเชงิจริยธรรมในครูผู้สอนระดับ 

ประถมศึกษา” ในวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ ระบบพฤติกรรมไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

โกศล มีคุณ (2547) “บทปรทิัศน์ : พฤติกรรมการท างาน” ในวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ ระบบ 

พฤติกรรมไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 164-176 

โกศล มีคุณ (2548) การใช้ผลิตผลงานวิจัยในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษา 

 ทางไกล เอกสารประกอบการอบรมนักวิจัยตามหลักสูตรบูรณาการรุ่นที่ 1/1 

โกศล มีคุณ (2549) หลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูงแบบบูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์  

 เลม่ 1 บทที่ 4 โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม-ไทย ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชงิจริยธรรม : แนวคิดและทฤษฎี” เอกสารประกอบการอบรม 

 พัฒนาครูเพ่ือแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ17-19 ส.ค.49 

 

โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชงิจริยธรรม : หลักและแนวทางการพัฒนา” เอกสารประกอบ  

          การอบรมพัฒนาครูเพ่ือแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบ 
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พฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 17-19 ส.ค.49 

โกศล มีคุณ (2549) “การใช้เหตุผลเชงิจริยธรรม : แนวทางการเขียนและเกณฑ์การแตง่นิทาน”  

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูเพ่ือแต่งนิทานพัฒนาจิตโครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและ 

พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 17-19 ส.ค.49    

โกศล มีคุณ (2550) “การศึกษาสาเหตุและผลของการคิด การปฏิบัตอิย่างมีเหตุผลเชงิวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรยีน นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ : ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” เอกสาร 

วิชาการประกอบการประชุมปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยขั้นสูง (รุ่นที่ 1 ครัง้ที่ 3) โครงการวิจัย 

แม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ23-26  

มกราคม 2550 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ันรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โกศล มีคุณ (2550) “การวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการฝึกอบรม : ความจ าเป็นที่ต้องใช้ตัวแปรเชงิ 

เหตุสมทบ” เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างนักวิจัยขั้นสูง (รุ่นที่ 1 ครัง้ที่ 4)  

โครงการวิจัยแม่บทการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาต ิ8-11 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์รีสอร์ททรเีจนท์บีชชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 

Kosol Meekun,(1 9 9 9 ). “Summate rating method for measuring moral reasoning ability” 

Presented  

 in 3rd conference of Asian Association of Social Psychology,4-7 Auguat 1999,Academin  

Senica,Taipei Taiwan 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.เจดิหล้า สุนทรวิภาต 

Associate Professor Cherdla Soontornvipart, Ph.D 

 

ชื่อ สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหลา้ สุนทรวิภาต 

รหัสประจ าตัวประชาชน  310050275XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรสาร     081 980 1857  

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2521 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2515 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอนสังคม) จังหวัดเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ประวัติการท างาน 

2554 – 2555 รองคณบดวีิทยาลัยการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

2551 – 2553 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

วิทยาเขตนครพิงค์ เชียงใหม่ 

2549 – 2550  ประธานหัวหน้าภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2540 – 2544  รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2555). ค าสอนวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา. พะเยา: วิทยาลัย

การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2554). ค าสอนวิชาพัฒนาองค์การ. พะเยา: วิทยาลัยการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2553). ค าสอนวิชาการศึกษาพื้นฐาน: สังคมวิทยาการศึกษา. พะเยา: 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

ผลงานวิจัย 

เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2550). การประเมินประสิทธิภาพการด าเนนิงานการศึกษานอกโรงเรยีน: 

กรณภีาคเหนอื. กรุงเทพ: ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัย. 

 เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2549). รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิในสถานศกึษา. 

เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เจิดหลา้ สุนทรวิภาต. (2548). แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกโดยใช้เนื้อหา  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนอืตอนบน ส าหรับนักเรยีนในภาคเหนอืตอนบน. เชียงใหม่:  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เจิดหล้า สุนทรวิภาต. (2547). การประเมินผลแผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตร 

ที่สูง. เชียงใหม่: โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา. 

โสภา อ านวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คลา้ยอ่ า. (2555) การพัฒนารูปแบบ

การบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 

พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นรา  สมประสงค์ 

Associate Professor Nara Somprasonk, Ph.D 

 
 

ชื่อ-สกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.นรา   สมประสงค์            

รหัสประจ าตัวประชาชน  3710100895156   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105        

Email    nara_som@hotmail.com  / nara.so@up.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

      พ.ศ. 2530 Doctor of Education (Educationed Administration) 

University of Northern Philippines 

      พ.ศ. 2520 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร  

      พ.ศ. 2512 การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 

 

ผลงานวิชาการ  

งานวิจัย 

- ประสิทธิภาพการใช้ครูระดับปฐมวัยศึกษา ได้รับอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาต ิปี 2536 

- แรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

ปรมิณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงบประมาณ ปี 2539 

- การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันสง่เสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีงบประมาณ 2544  

mailto:nara.so@up.ac.th
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- การสร้างแบบประเมินการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2549 

- การศึกษาวิจัย การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น

ทุน ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม  2546-30 กันยายน 2550 โดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 2550  

 

งานเขียนเอกสารต ารา รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์ 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหาร

การศึกษา หน่วยที่ 6 เร่ือง “การจูงใจ” หน่วยที่ 9 เร่ือง “การติดต่อสื่อสาร” 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ชุดวิชา นโยบายและการวางแผน

การศึกษาหน่วยที่ 12 เร่ือง “การบรหิารโครงการ”  

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ชุดวิชา  สัมมนาปัญหาแนวโน้มทางการ

บรหิารการศึกษา หน่วยที่ 11 เร่ือง “ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับผู้เรยีน” 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ชุดวิชา การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 

หน่วยที่ 4 เร่ือง “การจูงใจในการท างานในสถานศึกษาปฐมวัย” 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การ

ปรกึษาหน่วยที่ 8 เร่ืองการให้การปรกึษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา ชุดวิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 5 เร่ือง 

“การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางการบรหิารการศึกษา” 

- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชชุดวิชา การพัฒนาระบบการสอน หน่วยที่ 

6 เร่ือง “ทฤษฎีพัฒนาการ”  และหน่วยที่ 7 เร่ือง “ทฤษฎีการเรียนรู้” 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี 

Associate Professor Sakchai Nirunthawee, Ph.D 

 
 

ชื่อ-สกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี            

รหัสประจ าตัวประชาชน  310020146XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105       

Email    sakchai_2494@hotmail.com  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2532 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร 

     พ.ศ. 2521 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  

     พ.ศ. 2517 การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

ผลงานวิจัย 

- สถานภาพการเรียนการสอนจริยศึกษาในประเทศไทย, พ.ศ.2527 

 - ความแปลกแยกในการท างานของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2532 

 - แนวความคิดทางปรัชญาและบุคลกิภาพของ ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี, พ.ศ.2533 

 - การปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(ทุนสนับสนุนจากส านักงาน สกว,  

พ.ศ.2539) 

- ปรัชญาการศึกษาไทย (ทุนสนับสนุนจาก สกศ. เพ่ือประกอบการร่าง พรบ.การศึกษา

แห่งชาต ิ2542), พ.ศ. 2540 

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข (ทุนสนับสนุนจากกรม

วิชาการ ศธ.), พ.ศ.2542 

-การวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(ทุนสนับสนุนจาก สกศ.), พ.ศ.2543  

- การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม (การวิจัยเชิงเอกสาร ทุนจาก สกศ.), พ.ศ.2544 

- รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2544/2545 : ฝ่าวิกฤตการปฏิรูปการศึกษาไทย สูส่ังคมแห่ง

ปัญญาและการเรียนรู้ 

- ครูจอ้น ไทรวิมาน ครูดนตรีไทยผู้ย่ิงใหญแ่ห่งบางพล ี(งานวิจัยเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

ภูมิปัญญาไทย สนง.การศึกษาแห่งชาติ) พ.ศ. 2545 

- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองด ี(ทุนสนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ.2548  

- การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรยีนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน (ทุน

สนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ. 2549  

- ภาระงานของผู้เรยีนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ทุนสนับสนุนจาก สกศ.) พ.ศ. 2550 

- รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย (ส านักงาน

เลขาธิการศึกษาแห่งชาติ) พ.ศ. 2550 

 

งานเขียนเอกสาร / ต ารา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี 

- จริยศาสตร์ศึกษา 

- แนวคิดและจริยธรรม ศ.ดร.สาโรธ  บัวศรี  

 

งานเขียนเอกสาร / ต ารา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี 

- ปรัชญาบนเสน้การศึกษา 

- การศึกษาไทย 



172 

 

ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

Associate Professor Sombat Noparak, Ph.D 

 

ชื่อ สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

รหัสประจ าตัวประชาชน  365590055XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรสาร     081 727 9958  

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2537 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

M.S.University of Braoda Republic of India 

พ.ศ. 2519 Master of Education (Educational Administration) 

M.S.University of Braoda Republic of India 

พ.ศ. 2512 การศึกษาบัณฑิต (อังกฤษ-ไทย)  

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

  

ประวัติการท างาน  

2555  คณบดวีิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2551 – 2554  1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  2. ประธานสภาคณบดคีณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย 

2548 – 2550  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

สมบัติ นพรัก. (2554). ทฤษฏีการบรหิารกับการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก: ภาควิชาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมบัติ นพรัก. (2554). ปกณิกะการบรหิาร. พิษณุโลก: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

ผลงานวิจัย 

Sombat Noparak. (n.d.). Secondary school Development in Thailand. N.P.: n.p. 

Sombat Noparak. (n.d.). Identification of Administrative Competencies of Primary school 

Administrators in Thailand and Development of a set of criteria for  

Their Selection. N.P.: n.p. 

สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). การติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา  

แผน ข. มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีส่ าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2539. พิษณุโลก:  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). ความสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรยีนในชั้นเรยีน กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรศึกษา 7.  พิษณุโลก: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการและความพงึพอใจในการ

ปฏิบัตงิานของครูโรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). การประเมินหลักสูตรการยศึกษามหาบัณฑิต สาขาบรหิาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมบัต ินพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายภาคเหนอื

ตอนล่าง. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมบัติ นพรัก และคณะ. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่

พงึประสงค์ของนักเรยีน โดยใช้เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา. พิษณุโลก:  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 

Associate Professor Achara Whattananarong, Ph.D 

 
 

ชื่อ-สกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์            

รหัสประจ าตัวประชาชน  310200265XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105  

Email    achara_wh@hotmail.com  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2533 Doctor of Philosophy  

(Higher Education Administration) 

University of North Texas, U.S.A 

     พ.ศ. 2530 Master of Education (Early Childhood Education) 

University of North Texas, U.S.A 

     พ.ศ. 2516 การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

 

ผลงานวิชาการ  

- การควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย (พ.ศ.2539) 

- การประเมินกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (พ.ศ.2542) 

- การปฏิรูปการศึกษาของเมืองดทีรอยด์ มลรัฐมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2543) 

- การก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปไดข้องแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (2543-2557) (เป็น

ผู้วิจัยร่วม) พ.ศ.2545 
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- รูปแบบโครงสร้างการบรหิารและการจัดการใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ (เป็นผูว้ิจัยร่วม) (พ.ศ.2553) 

- การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ (พ.ศ.2554) 

- การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสูม่าตรฐาน (เป็นผูว้ิจัยร่วม) 

(พ.ศ.2554) 

- Need Assessment Study for Planning of SEAMEO College (เป็น E-Survey Specialist) 

(พ.ศ.2555) 

 

งานเขียนเอกสาร / ต ารา 

- แนวคิดเชิงอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อการอุดมศึกษา (พ.ศ.2539) 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์การอุดมศึกษา  

(พ.ศ.2539) 

- การพัฒนาคณาจารย์ (พ.ศ.2541) 

- เด็กของสหรัฐอเมริกา: ดัชนีหลักแห่งชาตบิ่งชี้ความเป็นอยูท่ี่ดี (พ.ศ.2543) 

- ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลใน่่องกง (พ.ศ.2543) 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษา 

(พ.ศ.2551) 

- การสอนที่มปีระสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2551) 

 

ผลงานวิจัย  รองศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 

- การระดมเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย (พ.ศ.2549) 

- การประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2550) 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  ภู่วัฒนกุล 

 Assistant professor Vipaporn Poovatanakul, Ph.D 

 
 

ชื่อ-สกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  ภู่วัฒนกุล            

รหัสประจ าตัวประชาชน  3100200726505   

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105        

Email    vpoovatanakul@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2520 Doctor of Philosophy (สาขาวิชา Educational Administration) 

Illinois State University, UNITED STATES     

    พ.ศ. 2516 Master of Arts  (สาขาวิชา English for Non-Native Speakers) 

Central Missouri State University, UNITED STATES 

    พ.ศ. 2508 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

ผลงานวิชาการ  

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล, สันติสุข สันติศาสนสุข, สดใส นิยมจันทร์  : การศึกษาสภาพ

และความต้องการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของ

โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา 

- วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์, วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความพึงพอใจ

ต่อผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต้ังแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 

 

mailto:vpoovatanakul@gmail.com
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บทความทางวิชาการ  

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรครูชาวตางชาติของ

ผู้บริหารในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : การส่งเสริมของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชน

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนกลุ่มที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครอืข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาตามการรับรู้ของต ารวจ สังกัด

กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ใครคือผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ที่ เน้นนักเรียนเป็น

ศูนย์กลางที่แท้จริง  

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงานบริการ

การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจรญิ 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179506
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179506
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179506
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179425
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179425
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=179425
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134721
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134721
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134721
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=156728
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=156728
http://library.panitthon.ac.th/iLiB/index.php?nu=nonmarc&emp_num=2&emp_db=1001_journal&list=2&emp_001=11087&emp_search=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://library.panitthon.ac.th/iLiB/index.php?nu=nonmarc&emp_num=2&emp_db=1001_journal&list=2&emp_001=11087&emp_search=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต ิบูรณะชาติ 

Assistant professor Santi Buranachart, Ph.D 

 

ชื่อ สกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  355090013XXXX  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรสาร     081 534 4598  

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2545 การศึกษามหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2536 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

วิทยาลัยครูอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 

  

ประวัติการท างาน  

2556 - 2557  รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2555 – 2556  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2548 – 2555  ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 

2536 – 2548  ครู โรงเรียนปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดกรมสามัญศึกษา 

 

 

 



179 

 

ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

สันติ  บูรณะชาต.ิ (2556). หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ. พะเยา: วิทยาลัยการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

ผลงานวิจัย 

สันติ  บูรณะชาติ. (2558). การจัดการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา.

วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  

 (กันยายน – ธันวาคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สันติ  บูรณะชาต.ิ (2558). การบรหิารสถานศึกษาดว้ยภาวะผู้น าที่แท้จริง. วารสารศึกษาศาสตร์  

          ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรจรรย์ พัชรมณี, สันติ บูรณะชาต ิและคณะ. (2558). รูปแบบการบรหิารจัดการระบบคุณภาพ 

 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสาร 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

ดร.ธารินทร์  รสานนท์ 

Tharin Rasanond, Ph.D 

 

 

ชื่อ-สกุล    ดร.ธารินทร ์ รสานนท์            

รหัสประจ าตัวประชาชน  3120200500990   

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   

สถานที่ท างาน  สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส  

    ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   02-655-1100 ต่อ 105       

Email    sangtharin05@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2520 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

Illinois State University, UNITED STATES     

    พ.ศ. 2516 Master of Education  (Educational Administration) 

Northeastern Illinois University, UNITED STATES 

    พ.ศ. 2508 การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร 

 

ผลงานวิชาการ  

งานเขียนเอกสาร / ต ารา 

- เอกสารการสอนวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัย

สารสนเทศ พะเยา 

- เอกสารการสอนพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัย

สารสนเทศ พะเยา 

- เอกสารการสอนวิชากฎหมายการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยสารสนเทศ พะเยา 

- เอกสารการวางแผนการด าเนินงานด้านการศึกษา การพัฒนา ของจังหวัดนครนายก 

จังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนนทบุรี 

mailto:sangtharin05@hotmail.com
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- เอกสารการวางแผนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา การศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2543 ถึง 2546) 

- เอกสารการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543 ถึง 2546 
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ประวัติ  

ดร.น ้ำฝน กันมำ 

Namfon Gunma, Ph.D 

 

ชื่อ สกุล   ดร.น ้ำฝ น กันมำ 

รหัสประจ้ำตัวประชำชน 3650 80 0 0 9XXXX  

ต้ำแหน่งทำงวิชำกำร  อ ำจำรย์ 

สถำนที่ท้ำงำน  วิทยำลัยกำรศึกษำ มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ 19 ห มู่ 2 ต้ำบ ลแม่กำ  

    อ ้ำเ ภอ เ มอื ง จังหวัดพะเ ยำ 560 00 

สถำนที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยำลัยกำรศึกษำ มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ 19 ห มู่ 2 ต้ำบ ลแม่กำ  

    อ ้ำเ ภอ เ มอื ง จังหวัดพะเ ยำ 560 00 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรสำร     087 255  9970  

 

ประวัติกำรศึกษำ 

 

พ.ศ . 2555 กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเ มินผลกำรศึกษำ) 

มห ำว ิทยำลัยนเ รศวร จังห วัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543 กำรศึกษำมห ำบ ัณฑิต ( กำรวัดผลกำรศึกษำ) 

มห ำว ิทยำลัยนเ รศวร จังห วัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 253 9 วิทยำศำสตรบัณ ฑิต ( สถิติ)  

มห ำว ิทยำลัยพำยัพ จังห วัดเ ชียงใหม่ 

  

ประวัติกำรท้ำงำน  

255 6 – ปัจจุบ ัน  รอ งคณ บดฝี่ำยพัฒนำแ ละวิจัย วิทยำลัยกำร ศึ กษำ  

255 5 – 255 6  รอ งคณ บดฝี่ำยวิจัยและประกันคุณ ภำพ คณ ะศิลปศำสต ร์ 

25 44 – 255 5  ห ัวห น้ำห น่วยประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ คณ ะแ พทยศำสตร์ ม.นเ รศวร 

2543 – 2544  ห ัวห น้ำงำนวัดผล ว ิทยำลัยดุสิตธำนี 

253 9 - 2541  อ ำจำรย์คณะศลิปศำสตร์ วิทยำลัยโยนก 
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ผลงำนวิจัย 

สำยน ้ำผึ ง ใจวงค เ ป ง และน ้ำฝน กันมำ .(2559). กำรบรหิำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยีนในกลุมเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเทอดไทย 

อ้ำเภอแมฟำหลวง จังหวัดเชียงรำย.กำรศึ ก ษำ ค้นคว ้ำด้วยตนเ อ ง กศ.ม.มห ำว ิทยำลัย

พะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 

ชฎำพร ขนทอ ง แล ะน ้ำฝน กันมำ .(255 9) .กำรบรหิำรหลักสูตรสถำนศกึษำของโรงเรยีนที่เขำรวม

โครงกำรโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 

36 จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วยต นเ อ ง กศ.ม.มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้น

เ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 

ศักด์ิดำ สมิเ สมอ และ น ้ำฝน กันมำ . (255 9).กำรศึกษำปจจัยเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเขำเรยีน

สถำนศกึษำอำชีวศึกษำของรัฐ จังหวัดพะเยำ .กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วยต นเ อ ง กศ.ม.

มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 

จิตรวี ซื่อสัตย และน ้ำฝน กันมำ .( 255 9).ควำมสัมพันธของกำรบรหิำรงบประมำณแบบมุงเนนผ

ลงำนกบัประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ โรงเรยีนมัธยมศึกษำ จังหวัดพะเยำ 

ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36.กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วย ตนเ อ ง กศ.ม.

มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf  

สิทธิชัย ห วลอ ำรมณ แ ละน ้ำฝน กันมำ.(255 9) .ควำมสัมพันธระหวำงกำรบรหิำรโรงเรยีนตำม

แนวทำงรำงวัลคุณภำพแหงชำติกับคุณลักษณะผูเรยีนโรงเรยีน มำตรฐำนสำกล          

ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 จังหวัดพะเยำ. กำรศึกษำ

ค้นคว ้ำด้วยตนเ อ ง กศ.ม.มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 
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เ ศรษฐ กิจ บ ุญเกิด และ น ้ำฝน กันมำ.(255 9).ปจจัยควำมส้ำเร็จของสถำนศกึษำที่ไดรับรำงวัล

พระรำชทำน ระดับโรงเรยีนมัธยมศึกษำ จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วยตนเ อ ง 

กศ.ม.มห ำว ิทยำลัย พะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 

สวนันท  ชัยวร และ น ้ำฝน กันมำ.( 255 9).ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศกึษำ สังกัด

ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1. กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วยตนเ อ ง 

กศ.ม.มห ำว ิทยำลัย พะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ 4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 

รพีพร รณ ห ลวงแก ว และน ้ำฝน  กันมำ.(255 9).ศึกษำกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรบรหิำร

หลักสูตรทักษะอำชีพของโรงเรยีนในเขตพัฒนำเศรษฐกจิพิเศษ อ้ำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรำย. กำรศึกษำค้นคว ้ำด้วยตนเ อ ง ก ศ.ม.มห ำว ิทยำลัยพะเ ยำ,พะเ ยำ.สบืค ้นเ มื่อ  

4 มกรำค ม 2560,จำก 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf 
 

ป ณ ต น น ท์  เ ถี ย ร ป ร ะ ภ ำ กุ ล ,  น ้ ำ ฝ น  กั น ม ำ  แ ล ะ ค ณ ะ .  ( 2 5 5 8 ) ,  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน

วิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดขั นสูงของนักเรียนระดับชั น

มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ.  พ ะ เ ย ำ :  

มนุษยศำสตร์และสังคม ศำสตร์ มห ำว ิ ทยำลัยพะเ ยำ. 
 

ป ณ ต น น ท์  เ ถี ย ร ป ร ะ ภ ำ กุ ล ,  น ้ ำ ฝ น  กั น ม ำ  แ ล ะ ค ณ ะ . (2 5 5 9 ) , กลยุทธ์กำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำน

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดขั นสูงของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำ

ตอนต้น สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ. ช ล บุ รี: ค ณ ะ ศึ ก ษ ำ ศ ำ ส ต ร์ 

มห ำว ิทยำลัยบู รพำ. 

http://www.draeqa.up.ac.th/FrontOffice/researchpr/Proceeding_PGRC2.pdf
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ประวัติ  

ดร.สุนทร คล้ายอ ่า 

Sunthon Khlaium, Ph.D 

 

ชื อ สกุล   ดร.สุนทร คล้ายอ ่า 

รหัสประจ่าตัวประชาชน  310200075XXXX  

ต่าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที ท่างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต่าบลแม่กา  

    อ่าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต่าบลแม่กา  

    อ่าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรสาร     089 960 3152  

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2540 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

Punjab University India 

พ.ศ. 2536 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2530 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  

วิทยาลัยครพิูบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

 

ประวัติการท่างาน 

2553 – ปัจจุบัน 1. รองคณบดคีณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

 พะเยา 

 2. ผู้ประสานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 3. ผู้ประสานงานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2551 – 2552 หัวหน้าส่านกังานการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
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2546 – 2550 1. หั วห น้าส่ า นักวิ ชาวิท ยาก ารขัดการและสารสน เทศศาสต ร์  

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. ผู้ประสานงานส่านักงานการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

2545 หัวหน้าสาขาวิชาสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา  

2543– 2544 1. อาจารย์สอนโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน 

ราชภัฎพิบูลสงคราม 

 2. กรรมการและเลขานุการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 (แขนงเทคโนโลยีเครื องกล) 

 3. กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนง 

 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 

 4. ประธานศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ผลงานวิจัย 

ดร.สุนทร คล้ายอ ่า. (2560) พฤติกรรมศาสตร์ : แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการ

ท่างานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังที  3 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชน และสังคมไทย 4.0” วิทยาลัยสงฆ์ล่าพูน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

ดร.สุนทร คล้ายอ ่า. (2559)  การจัดการความรู้ในการด่าเนินการประเพณีตานต๊อด ต่าบลดอก

ค่าใต้ อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา . พะเยา วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

โสภา อ่านวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คลา้ยอ ่า. (2555) การพัฒนารูปแบบ

การบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 

พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 นายเ จิดหล้า สุน ทร วภิ าต 

 

310 0 50 2 7xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

 

ศศ.ม . 

ศศ.บ. 

บร ิหาร การ ศกึษา 

 

พ ัฒนาสัง คม 

ศกึษาศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ

ปร ะสานม ิตร 

ม หาวทิยาลั ยเ กษตรศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

2 53 4 

 

2 52 1 

2 515 

360 360 360 360 360 

2* นายสม บัติ นพ ร ัก 365990 0 5xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อัง กฤ ษไ ทย 

M.S.University of Braoda, India 

 

M.S.University of Braoda, India 

 

วทิยาลั ยวชิ าการ ศกึษา 

ปร ะสานม ิตร 

2 53 7 

 

2 519 

 

2 512 

360 360 360 360 360 

3* นาง สาวน ้าฝ น กันม า 36508000xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

 

กศ. ม . 

วท. บ. 

วจิัยและปร ะเ ม ินผล

การ ศกึษา 

การ วัดผลก าร ศกึษา 

สถ ิต ิ

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยพ ายัพ 

2 55 5 

 

2 543 

2 53 9 

360 360 360 360 360 

4* นายสันติ  บูร ณ ะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

กศ. ม . 

ค. บ. 

การบร ิ หารการศกึษา 

การบร ิ หารการศกึษา 

ภ าษาอัง กฤ ษ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูอุตรด ิตถ์ 

2 55 2 

2 545 

2 53 6 

360 360 360 360 360 

. 
 

 

 

 

....... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

5 

 

นายสุนทร  คล้าย อ ้า 3 10 2 00 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

กศ. ม . 

ค. บ 

Educational 

Administration 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

Punjab University, India 

 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูพ ิบูลสง คร าม 

2 540 

 

2 53 6 

2 53 0 

360 360 360 360 360 

6 นายโ กศล ม ีคุณ 370 0 2 00 0xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ 

 

กศ. ด. 

 

กศ. ม . 

 

กศ. บ. 

การ วจิัยและ

พ ัฒนาหลักสูตร 

จิตวิทยาสัง คม 

 

การ ม ัธยม ศกึษา 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

 

วทิยาลั ยวชิ าการ ศกึษา   

ปร ะสานม ิตร 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2 52 4 

 

2518 

 

2515 

360 360 360 360 360 

7 นายนรา สม ปร ะสง ค์ 37101008xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ D.Ed.  

 

กศ. ม . 

กศ. บ. 

Educational 

Administration 

การ แนะแนว 

ปร ะถม ศกึษา 

University of Northern Philippines 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2530 

 

2 52 0 

2 512 

360 360 360 360 360 

8 นายศักดิ์ช ัย นิรัญทวี 310 0 20 14xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

 

อ. ม . 

กศ. บ. 

 พ ัฒน

ศกึษาศาสตร ์ 

 

ปร ัช ญา 

ม ัธยม ศกึษา 

ม หาวทิยาลั ย 

ศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

จุฬ าลง กร ณ ์ม หาวทิยาลัย 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2 53 2 

 

2 52 1 

2 517 

360 360 360 360 360 

9 นาง อัจฉร า วัฒนาณ ร ง ค์ 31020026xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

ม ัธยม ศกึษา 

University of North Texas 

 

North Texas State University 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2534 

 

2 53 0 

 

2516 

360 360 360 360 360 



190 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

10 นาง วภิ าภ ร ณ ์  ภ ู่วัฒนกุล 310 0 20 0 7xxxxx ผ ู้ช ่วย

ศาสตร าจาร ย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

กศ. บ. 

Southern Illinois 

University 

 English for Non-

Native Speakers 

ภ าษาอัง กฤ ษ 

Southern Illinois University 

 

Central Missouri State University 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2536 

 

2526 

 

2518 

360 360 360 360 360 

11 นาง ธาร ินทร ์ ร สานน ท์ 31202005xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

การ ศกึษา 

Illinois State University 

 

Northeastern Illinois University 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2519 

 

2516 

 

2518 

360 360 360 360 360 

หมายเหต ุ* อ าจารย์ผู้รับผ ิดชอ บห ลักสูตร 

... 

ตารางที่ 2 ภาระการสอนของอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 นายเ จิดหล้า สุน ทร วภิ าต 

 

310 0 50 2 7xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

 

ศศ.ม . 

ศศ.บ. 

บร ิหาร การ ศกึษา 

 

พ ัฒนาสัง คม 

ศกึษาศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ

ปร ะสานม ิตร 

ม หาวทิยาลั ยเ กษตรศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

2 53 4 

 

2 52 1 

2 515 

360 360 360 360 360 

2 * นายสม บัติ นพ ร ัก 365990 0 5xxxxx 

 

ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อัง กฤ ษไ ทย 

M.S.University of Braoda, India 

 

M.S.University of Braoda, India 

 

วิทยา ลัยวิชา กา รศึกษา ประ สานม ิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

360 360 360 360 360 
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…

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

3 นาง ธดิาวัลย์  อุ่นกอง 35207002xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.Ed. 

การบร ิ หารการศกึษา 

คณ ิตศาสตร ์ศึกษา 

คณ ิตศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

2 55 3 

2 545 

2 53 6 

360 360 360 360 360 

4 นาง สาวขวัญ  สง วนเ สร ิม ศรี 

 

33 10 0 90 3xxxxx อาจาร ย์ สค. ด 

ศศ.ม 

ศศ.บ. 

การ พ ัฒนาสัง คม 

พ ัฒนาการ ม นุษย์ 

ปร ะวัติศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยม หดิล 

ม หาวทิยาลั ยร าม ค้าแหง 

2 55 3 

2 53 0 

2 518 

360 360 360 360 360 

5 นาง สาวนันทิม า  นา คาพ ง ศ์ 36697000xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

 

กศ. ม . 

ค. บ. 

วจิัยและปร ะเ ม ินผล

การ ศกึษา 

คณ ิตศาสตร ์ 

คณ ิตศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยร าช ภ ัฏ นคร สวรร ค์ 

2 55 6 

 

2545 

2541 

360 360 360 360 360 

6* นาง สาวน ้าฝ น กันม า 36508000xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

 

กศ. ม . 

วท. บ. 

วจิัยและปร ะเ ม ินผล

การ ศกึษา 

การ วัดผลก าร ศกึษา 

สถ ิต ิ

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยพ ายัพ 

2 55 5 

 

2 543 

2 53 9 

360 360 360 360 360 

7 นาง สาวปร าณ ี อยู่ศิริ 35 0 0 900 6xxxxx อาจาร ย์ ปร . ด. 

 

 

กศ. ม . 

ศศ.บ. 

วท. บ. 

วทิยาศ าสตร ์การ

ออกก ้าลัง กายแล ะ

การ กีฬ า 

พ ลศึกษา 

การ สื อสาร ม วลช น 

พ ลศึกษา 

ม หาวทิยาลั ยบูร พ า 

 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

ม หาวทิยาลั ยร าม ค้าแหง 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2 548 

 

 

2 542 

2 541 

2 540 

360 360 360 360 360 

 

...... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

8 นาง สาวโสภ า อ้ านวยร ัตน์ 

 

 

35019005xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

ศษ. ม . 

บธ.บ. 

การบร ิ หารการศกึษา 

อาช ีวศกึษา 

การ บร ิหาร ง านบุ คล 

ม หาวทิยาลั ยพ ะเ ยา 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

ม หาวทิยาลั ยพ ายัพ 

2 55 6 

2 543 

2 540 

360 360 360 360 360 

9 นายฐ ิตชิ ัย ร ักบ้าร ุง 52 10 20 00xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.A. 

B.Ed. 

เ ทคโ นโ ลยีการ ศกึษา 

เ ทคโ นโ ลยีการ ศกึษา 

สาร สนเ ทศศาสตร ์ 

เ ทคโ นโ ลยีการ ศกึษา 

ม หาวทิยาลั ยบูร พ า 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

ม หาวทิยาลั ยสุโ ขทัยธรร ม าธริ าช 

ม หาวทิยาลั ยบูร พ า 

2 55 5 

2 55 0 

2 55 0 

2 547 

360 360 360 360 360 

10 นายบร ร จง  ไ ช ยร ินค้า 310 2 900 0xxxxx อาจาร ย์ ศษ. ด. 

M.A. 

ค. บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การ สอนอัง กฤ ษ 

การ สอนอัง กฤ ษ 

ม หาวทิยาลั ยเ กษตรศาสตร ์ 

University of Tasmania Australia 

วทิยาลั ยคร ูเ ช ียง ใ หม ่

2546 

2540 

2518 

360 360 360 360 360 

11 นายปร ะ ยง ค์  จันทร ์แดง 3 10 90 00 2xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

อ. ม . 

ศศ.บ. 

ป. ธ.9 

Philosophy 

ศาสนาเ ปร ียบเ ที ยบ 

สาร สนเ ทศศาสตร ์ 

ภ าษาบ าลี 

University of Pune 

ม หาวทิยาลั ยม หดิล 

ม หาวทิยาลั ยสุโ ขทัยธรร ม าธริ าช 

กร ะทร วงศึกษาธกิาร 

2 548 

2 541 

2 543 

2 53 8 

360 360 360 360 360 

12* นายสันติ  บูร ณ ะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

กศ. ม . 

ค. บ. 

การบร ิ หารการศกึษา 

การบร ิ หารการศกึษา 

ภ าษาอัง กฤ ษ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูอุตรด ิตถ์ 

2 55 2 

2 545 

2 53 6 

360 360 360 360 360 

13 

 

นายสุนทร  คล้าย อ ้า 3 10 2 00 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

กศ. ม . 

ค. บ 

Educational 

Administration 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

Punjab University, India 

 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูพ ิบูลสง คร าม 

2 540 

 

2 53 6 

2 53 0 

360 360 360 360 360 

หมายเหต ุ* อ าจารย์ผู้รับผ ิดชอ บห ลักสูตร 



แก้ไขจากงานหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 

หน้า 1 หัวข้อ 4 เพ่ิม จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

หน้า 2 ข้อ 6.3 เห็นชอบหลักสูตร 

หน้า 9 ตัด ระบบ ในหลักสูตรแบบ 2.1  

หน้า 71 แก้ไขช่ือ ภาคผนวก  

 



การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. หลักสูตรฉบับดังกลา่วน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่...........20 มกราคม 2560............................................................................................ 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครัง้นีแ้ล้ว ในคราวประชุม                          

ครัง้ที่...5/2558 ............เมื่อวันที่.....5 เมษายน 2558................................................................ 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

ต้ังแต่ภาคเรียนที่...1....ปีการศึกษา...2558........................................เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 ดว้ยคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ท าการติดตามตรวจเย่ียมการจัดการศึกษาระดับปริญญา

เอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560             

เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจเย่ียม คณะผู้บรหิารสถาบันน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สิ่งสนับสนุน

ทางการศึกษาและการจัดการแกนิ่สิต คณะกรรมการอุดมศึกษาไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการติดตามตรวจ

เย่ียมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรับเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับนิสิตที่ได้จัดการเรียน

การสอนทั้ง 2 แห่ง 

2. ระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามสภาพจริงทีก่ารจัดการเรียนการสอน 
3. ปรับเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้สัมพันธ์กับจ านวนนิสิตที่เปิดรับ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

1. ปรับเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9 ช่ือ-สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    1.1 ในข้อ 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

         1) นายเจิดหลา้ สุนทรวิภาต 

    2) นายสมบัติ นพรัก 

     3) นายสันติ บูรณชาติ 

 

สมอ. 08 
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    1.2 ในข้อ 9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

   1) นายนรา สมประสงค์ 

   2) นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์ 

   3) นางธารนิทร ์รสานนท์ 
 

2.  ระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 

- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

3.  ปรับเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการ

ด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากเดมิ 5 ท่าน เพ่ิมอีก 6 

ท่าน เป็น 11 ท่าน  

3.1 นายโกศล มีคุณ 

3.2 นายนรา สมประสงค์ 

3.3 นายศักด์ิชัย นิรัญทวี 

3.4 นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์ 

3.5 นางวิภากรณ์ ภู่วัฒนกุล 

3.6 นางธารนิทร ์รสานนท์ 
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6. โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับ รายการ 

โครงสร้างหลักสูตรที่

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า  33 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน  3 

 1.2  วิชาเฉพาะดา้นไม่น้อยกว่า  30 

 1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  9 

 1.2.2 วิชาเอกเลอืกไม่น้อยกว่า  21 

 1.2.3 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  (3) - 

2 วิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 69 36 

รวม (หนว่ยกติ) ไม่น้อยกว่า 69(3) 69 

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรอื่น  

                เป็นรายวิชาเอกเลอืกได ้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

             รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

               

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติการแทน 

           วันที่............เดอืน..........................พ.ศ............ 



 

ปรับปรุงจากคณะกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

************************************* 

เดิม 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1* น ายเ จิด ห ลา้  

ส ุน ทรว ิภาต 

 

310 0 50 27xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

ก ศ .ด . 

 

ศ ศ .ม. 

ศ ศ .บ . 

บรหิ ารก ารศ ึก ษา 

 

พ ัฒน าส ังคม 

ศ ึก ษาศ าสต ร์ 

มหาว ิทยาล ัยศรีนครินทรว ิโรฒ

ประส าน มิตร 

มห าว ิทยาล ัยเ กษต รศ าส ต ร์ 

มห าว ิทยาล ัยเ ช ียงใหม่ 

2 53 4 

 

2 52 1 

2 515 

2* น ายส มบัต ิ น พ รัก 365990 0 5xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

ก ศ .บ . 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังก ฤ ษ -ไทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

ว ิทยาล ัยว ิชาก ารศ ึก ษา 

ประส าน มิตร 

2 53 7 

 

2 519 

 

2 512 

3 * น ายส ัน ต ิ บูรณะช าต ิ 35 50 90 0 1xxxxx ผู้ช่ว ย

ศ าส ต ราจารย์ 

ก ศ .ด . 

ก ศ .ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศ ึกษา 

การบริหารการศ ึกษา 

ภาษา อังก ฤ ษ 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

ว ิทยาล ัยครูอุต รด ิตถ ์

2 55 2 

2 54 5 

2 53 6 

4 * น างส าว น  ้าฝน   ก ัน มา 3650 8000 xxxxx 

 

 

 

อาจารย์ ก ศ .ด . 

 

ก ศ .ม. 

ว ท. บ. 

ว ิจัยแล ะประเมิ น ผล

ก ารศ ึก ษา 

การว ัดผลการศกึษา 

สถ ิต ิ

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

มห าว ิทยาล ัยพ ายัพ 

2 55 5 

 

2 54 3 

2 53 9 

5* น ายส ุน ทร คล ้ายอ ้า 3 10 2 0 00 7xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

ก ศ .ม. 

ค.บ . 

Educational 

Administration 

อุต ส าห ก รรมศ ึก ษา 

อุต ส าห ก รรมศ ึก ษา 

Punjab University, India 

 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

ว ิทยาล ัยครูพ ิบูล ส งคราม 

2 54 0 

 

2 53 6 

2 53 0 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เ อ กสาร 1 ) 



ใหม่ 

9.1 ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 น ายเ จิด ห ลา้  

ส ุน ทร ว ิภาต 

 

310 0 50 27xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

ก ศ .ด . 

 

ศ ศ .ม. 

ศ ศ .บ . 

บรหิ ารก ารศ ึก ษา 

 

พ ัฒน าส ังคม 

ศ ึก ษาศ าสต ร์ 

มหาว ิทยาล ัยศรีนครินทรว ิโรฒ

ประส าน มิตร 

มห าว ิทยาล ัยเ กษต รศ าส ต ร์ 

มห าว ิทยาล ัยเ ช ียงใหม่ 

2 53 4 

 

2 52 1 

2 515 

2 น ายส มบัต ิ น พ รัก 365990 0 5xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

ก ศ .บ . 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังก ฤ ษ -ไทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, India 

ว ิทยาล ัยว ิชาก ารศ ึก ษา 

ประส าน มิตร 

2 53 7 

 

2 519 

 

2 512 

3 น ายส ัน ต ิ บูรณะช าต ิ 35 50 90 0 1xxxxx ผู้ช่ว ย

ศ าส ต ราจารย์ 

ก ศ .ด . 

ก ศ .ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศ ึกษา 

การบริหารการศ ึกษา 

ภาษา อังก ฤ ษ 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

มห าว ิทยาล ัยน เ รศว ร 

ว ิทยาล ัยครูอุต รด ิตถ ์

2 55 2 

2 54 5 

2 53 6 

 

9.2 ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ณ วทิยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายนรา สมประสงค ์ 37101008xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

D.Ed. 

 

ก ศ .ม . 

 

ก ศ .บ . 

Educational 

Administration 

ก ารแนะ แนว 

 

ประถ มศ ึก ษา 

 

University of Northern 

Philippines 

มห าว ิทยาล ัยศ รีนครินท ร 

ว ิโรฒ 

มห าว ิทยาล ัยศ รีนครินท ร 

ว ิโรฒ 

2530 

 

2 52 0 

 

2 512 

2 น างอัจฉ รา  

ว ัฒน าณรงค์ 

31020026xxxxx รอง

ศ าส ต ราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

ก ศ .บ . 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

มัธยมศ ึก ษา 

University of North Texas 

 

North Texas State 

University 

มห าว ิทยาล ัยศ รีนครินท ร 

ว ิโรฒ 

2534 

2 53 0 

2516 

3 น างธารินท ร์ 

รส าน น ท ์

31202005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

ก ศ .บ . 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

ก ารศ ึก ษา 

Illinois State University 

Northeastern Illinois 

University 

มห าว ิทยาล ัยศ รีนครินท รว ิ

โรฒ 

2519 

2516 

2518 

 



 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 

เดิม ใหม่ 

10 . สถานที จัดการเรียนการ สอน 

      -  มห าวิทยาลัยพะเ ยา 

10 . สถานที จัดการเรียนการ สอน 

      -  มห าวิทยาลัยพะเ ยา 

      - วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมห านคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เ อ กสาร 2) 



 

 

 

 

 

 



เดิม 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1* นายเ จิดหล้า สุน ทร วภิ าต 

 

310 0 50 2 7xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

ศศ.ม . 

ศศ.บ. 

บร ิหาร การ ศกึษา 

พ ัฒนาสัง คม 

ศกึษาศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒปร ะส านม ิตร 

ม หาวทิยาลั ยเ กษตรศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

2 53 4 

2 52 1 

2 515 

2* นายสม บัติ นพ ร ัก 365990 0 5xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Educational Administration 

 

Educational Administration 

 

อัง กฤ ษ-ไ ทย 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

วทิยาลั ยวชิ าการ ศกึษา  ปร ะส านม ิตร 

2 53 7 

 

2 519 

 

2 512 

3 * นาง สาวน ้าฝ น กันม า 36508000xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

กศ. ม . 

วท. บ. 

วจิัยและปร ะเ ม ินผลก าร ศกึษา 

การ วัดผลก าร ศกึษา 

สถ ิต ิ

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยพ ายัพ 

2 55 5 

2 543 

2 53 9 

4* นายสันติ  บูร ณ ะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

กศ. ม . 

ค. บ. 

การ บร ิหาร การ ศกึษา 

การ บร ิหาร การ ศกึษา 

ภ าษาอัง กฤ ษ 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูอุตรด ิตถ์ 

2 55 2 

2 545 

2 53 6 

5 * นายสุนทร  คล้าย อ ้า 310 2 00 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

กศ. ม . 

ค. บ 

Educational Administration 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

Punjab University India 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูพ ิบูลสง คร าม 

2 540 

2 53 6 

2 53 0 

หมายเหต ุ* อ าจารย์ผู้รับผ ิดชอ บห ลักสูตร 



ใหม่ 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายโ กศล ม ีคุณ 370 0 2 00 0xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ 

 

กศ. ด. 

กศ. ม . 

กศ. บ. 
 

การ วจิัยและพ ัฒนาหลักสูตร 

จิตวิทยาสัง คม 

การ ม ัธยม ศกึษา 
 
 

ม หาวทิยาลั ย ศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

วทิยาลั ยวชิ าการ ศกึษา  ปร ะส านม ิตร 

ม หาวทิยาลั ย ศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2 52 4 

2518 

2515 

*2 นายเ จิดหล้า สุน ทร วภิ าต 

 

310 0 50 2 7xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

ศศ.ม . 

ศศ.บ. 
 
 

บร ิหาร การ ศกึษา 

พ ัฒนาสัง คม 

ศกึษาศาสตร ์ 
 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒปร ะส านม ิตร 

ม หาวทิยาลั ยเ กษตรศาสตร ์ 

ม หาวทิยาลั ยเ ช ียง ใ หม ่

2 53 4 

2 52 1 

2 515 

*3 นายนรา สม ปร ะสง ค์ 37101008xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ D.Ed. 

กศ. ม . 

กศ. บ. 
 
 

Educational Administration 

การ แนะแนว 

ปร ะถม ศกึษา 
 

University of Northern Philippines 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2530 

2 52 0 

2 512 

4 นายศักดิ์ช ัย นิรัญทวี 310 0 20 14xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ กศ. ด. 

อ. ม . 

กศ. บ. 
 
 

 พ ัฒนศกึษาศาสตร ์ 

ปร ัช ญา 

ม ัธยม ศกึษา 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

จุฬ าลง กร ณ ์ม หาวทิยาลัย 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2 53 2 

2 52 1 

2 517 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

* 5 นายสม บัติ นพ ร ัก 365990 0 5xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ. บ. 

Educational Administration 

 

Educational Administration 

 

อัง กฤ ษ-ไ ทย 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

วทิยาลั ยวชิ าการ ศกึษา  ปร ะส านม ิตร 

2 53 7 

 

2 519 

 

2 512 

*6 นาง อัจฉร า วัฒนาณ ร ง ค์ 31020026xxxxx ร อง ศาสตร าจาร ย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ. บ. 

Higher Education Administration 

Early Childhood Education 

ม ัธยม ศกึษา 

University of North Texas 

North Texas State University 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2534 

2 53 0 

2516 

7 นาง วภิ าภ ร ณ ์ ภ ู่วัฒนกุล 310 0 20 0 7xxxxx ผ ู้ช ่วย

ศาสตร าจาร ย์ 

Ph.D. 

M.A. 

 

กศ. บ. 

Southern Illinois University 

 English for Non-Native 

Speakers 

ภ าษาอัง กฤ ษ 

Southern Illinois University 

Central Missouri State University 

 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2536 

2526 

 

2518 

*8 นายสันติ  บูร ณ ะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx ผ ู้ช ่วย

ศาสตร าจาร ย์ 

กศ. ด. 

กศ. ม . 

ค. บ. 

การ บร ิหาร การ ศกึษา 

การ บร ิหาร การ ศกึษา 

ภ าษาอัง กฤ ษ 
 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูอุตรด ิตถ์ 

2 55 2 

2 545 

2 53 6 

*9 นาง ธาร ินทร ์ ร สานน ท์ 31202005xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ. บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

การ ศกึษา 
 

Illinois State University 

Northeastern Illinois University 

ม หาวทิยาลั ยศรีนคร ินทร วโิ ร ฒ 

2519 

2516 

2518 

10 นาง สาวน ้าฝ น กันม า 36508000xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

กศ. ม . 

วท. บ. 

วจิัยและปร ะเ ม ินผลก าร ศกึษา 

การ วัดผลก าร ศกึษา 

สถ ิต ิ

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

ม หาวทิยาลั ยพ ายัพ 

2 55 5 

2 543 

2 53 9 



ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

11 นายสุนทร  คล้าย อ ้า 310 2 00 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

กศ. ม . 

ค. บ 

Educational Administration 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

อุตสาหกร ร ม ศกึษา 

Punjab University, India 

ม หาวทิยาลั ยนเ ร ศวร 

วทิยาลั ยคร ูพ ิบูลสง คร าม 

2 540 

2 53 6 

2 53 0 

 

หมายเหตุ *อ าจารย์ผู้รับผ ิดชอ บห ลักสูตร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงจากคณะกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

************************************* 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

เดิม ใหม่ 

9. ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1* นาย เจิดห ล้า  

สุนทร วิภา ต 

 

310 0 50 27xxxxx ร อง

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

 

ศ ศ .ม. 

ศ ศ .บ. 

บร ิหาร

การ ศ ึกษา 

พัฒ นาสังค ม 

ศ ึกษาศ าสตร ์ 

มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 

ปร ะสา นมิตร 

มหาวิทย าลัย เกษ ตร ศ าสตร ์ 

มหาวิทย าลัย เชียงใ หม่ 

253 4 

 

2521 

2515 

1 นาย เจิดห ล้า  

สุนทร วิภา ต 

 

310 0 50 27xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ กศ .ด. 

 

ศ ศ .ม. 

ศ ศ .บ. 

บร ิหาร การ ศ ึกษ า 

 

พัฒ นาสังค ม 

ศ ึกษาศ าสตร ์ 

มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทร 

วิโรฒปร ะสานมิตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

มหาวิทย าลัย เชียงใ หม่ 

253 4 

 

2521 

2515 

2* นายสม บัติ นพร ัก 365990 0 5xxxxx ร อง

ศ าสตร าจาร ย์ 

Ph.D. 

 

 

M.Ed. 

 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

Educational  

Administration 

 

 

อังกฤษ -ไ ทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

วิทยาลั ยวิชาก าร ศ ึกษา 

ปร ะสา นมิตร 

253 7 

 

 

2519 

 

 

2512 

2 นายสม บัติ  

นพร ัก 

365990 0 5xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

 

M.Ed. 

 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

 

Educational 

Administration 

 

อังกฤษ -ไ ทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

วิทยาลั ยวิชาก าร ศ ึกษา 

ปร ะสา นมิตร 

253 7 

 

 

2519 

 

 

2512 

3 * นายสั นติ บูร ณะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx ผู้ชว่ย

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

 

กศ .ม. 

 

ค .บ. 

การบร ิหาร

การศ ึกษา 

การบร ิหาร

การศ ึกษา 

ภาษาอัง กฤษ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

วิทยาลั ยค ร ูอุตร ดิตถ์ 

255 2 

 

2545 

 

253 6 

3 นายสั นติ  

บูร ณะชา ติ 

35 50 90 0 1xxxxx ผู้ชว่ย

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

กศ .ม. 

ค .บ. 

การบร ิหารการศ ึ กษา 

การบร ิหารการศ ึ กษา 

ภาษาอัง กฤษ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

วิทยาลั ยค ร ูอุตร ดิตถ์ 

255 2 

2545 

253 6 

(เ อ กสาร 1 ) 



 
 

 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

4* นาง สาวน ้ าฝ น  กันม า 3650 8000 xxxxx 

 

 

 

อาจาร ย์ กศ .ด. 

 

 

กศ .ม. 

 

วท.บ. 

วิจัยและ

ปร ะเมิ นผล

การ ศ ึกษา 

การวัดผล

การศ ึกษา 

สถิติ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

มหาวิทย าลัยพ ายัพ 

255 5 

 

 

2543 

 

253 9 

9.2 ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 
 

5* นายสุ นทร  ค ล้ ายอ ้า 310 20 0 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

กศ .ม. 

ค .บ. 

Educational 

Administration 

อุตสา หกร ร ม

ศ ึกษา 

อุตสา หกร ร ม

ศ ึกษา 

Punjab University, India 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

วิทยาลั ยค ร ูพิบูลส งค ร าม 

2540 

 

253 6 

253 0 

1 นายนรา  

สมประสงค ์ 

37101008xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ D.Ed. 

 

กศ .ม . 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

การ แน ะแนว 

 

ปร ะถมศ ึกษา 

 

University of Northern 

Philippines 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

2530 

 

2520 

 

2512 

        2 นางอัจฉร า  

วัฒ นาณร งค ์ 

31020026xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ .บ. 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

มัธยมศ ึกษา 

University of North 

Texas 

North Texas State 

University 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

2534 

 

253 0 

 

2516 

        3 นาง ธาร ิน ทร ์ 

ร สานน ท์ 

31202005xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

การ ศ ึกษา 

Illinois State University 

 

Northeastern Illinois 

University 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

2519 

 

2516 

 

2518 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

         



 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 

เดิม ใหม่ 

10 . สถานที จัดการเรียนการ สอน 

      -  มห าวิทยาลัยพะเ ยา 

10 . สถานที จัดการเรียนการ สอน 

      -  มห าวิทยาลัยพะเ ยา 

      - วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมห านคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เ อ กสาร 2) 



3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

                    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม ใหม่ 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1* นาย เจิดห ล้า  

สุนทร วิภา ต 

 

310 0 50 27xxxxx ร อง

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

 

ศ ศ .ม. 

ศ ศ .บ. 

บร ิหาร

การ ศ ึกษา 

พัฒ นาสังค ม 

ศ ึกษาศ าสตร ์ 

มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 

ปร ะสา นมิตร 

มหาวิทย าลัย เกษ ตร ศ าสตร ์ 

มหาวิทย าลัย เชียงใ หม่ 

253 4 

 

2521 

2515 

1 นายโ กศ ล  

มีค ุณ 

370 0 20 0 0xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ 

 

กศ .ด. 

 

กศ .ม. 

 

กศ .บ. 

 

การ วิจัยแล ะ

พัฒ นาหลั กสู ตร 

จิตวิทยา สังค ม 

 

การ มัธยมศ ึกษา 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิ โ ร ฒ 

วิทยาลั ยวิชาก าร ศ ึกษา 

ปร ะสา นมิตร 

มหาวิทย าลัย  

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

 

2524 

 

2518 

 

2515 

2* นายสม บัติ นพร ัก 365990 0 5xxxxx ร อง

ศ าสตร าจาร ย์ 

Ph.D. 

 

 

M.Ed. 

 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

 

Educational  

Administration 

 

อังกฤษ -ไ ทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

วิทยาลั ยวิชาก าร ศ ึกษา 

ปร ะสา นมิตร 

 

253 7 

 

 

2519 

 

 

2512 

*2 นาย เจิดห ล้า 

สุนทร วิภา ต 

 

310 0 50 27xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ กศ .ด. 

 

ศ ศ .ม. 

 

ศ ศ .บ. 

 

 

บร ิหาร การ ศ ึกษ า 

 

พัฒ นาสังค ม 

 

ศ ึกษาศ าสตร ์ 

 

 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

ปร ะสา นมิตร 

มหาวิทย าลัย 

เกษ ตร ศ าสตร ์ 

มหาวิทย าลัย เชียงใ หม่ 

253 4 

 

2521 

 

2515 

3 * นายสั นติ บูร ณะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx ผู้ชว่ย

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

 

กศ .ม. 

 

ค .บ. 

การบร ิหาร

การศ ึกษา 

การบร ิหาร

การศ ึกษา 

ภาษาอัง กฤษ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

วิทยาลั ยค ร ูอุตร ดิตถ์ 

255 2 

 

2545 

 

253 6 

*3 นาย นร า  

สมปร ะสงค ์ 

37101008xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ D.Ed. 

 

กศ .ม . 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

การ แน ะแนว 

 

ปร ะถมศ ึกษา 

 

University of Northern 

Philippines 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

 

 

2530 

 

2520 

 

2512 

(เ อ กสาร 3 ) 



เดิม ใหม่ 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

4* นาง สาวน ้ าฝ น  กันม า 3650 8000 xxxxx 

 

 

 

อาจาร ย์ กศ .ด. 

 

 

กศ .ม. 

 

วท.บ. 

วิจัยและ

ปร ะเมิ นผล

การ ศ ึกษา 

การวัดผล

การศ ึกษา 

สถิติ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

มหาวิทย าลัยพ ายัพ 

255 5 

 

 

2543 

 

253 9 

4 นายศ ักด์ิชัย 

นิร ัญ ทวี 

310 0 20 14xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ กศ .ด. 

 

อ.ม. 

 

กศ .บ. 

 

พัฒ นศ ึกษาศ าส ตร ์ 

 

ปร ัชญ า 

 

มัธยมศ ึกษา 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

จุฬาลงกร ณ์

มหาวิทย าลัย 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

 

253 2 

 

2521 

 

2517 

5* นายสุ นทร  ค ล้ ายอ ้า 310 20 0 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

กศ .ม. 

 

ค .บ. 

Educational 

Administration 

อุตสา หกร ร ม

ศ ึกษา 

อุตสา หกร ร ม

ศ ึกษา 

Punjab University, India 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

วิทยาลั ยค ร ูพิบูลส งค ร าม 

2540 

 

253 6 

 

253 0 

* 5 นายสม บัติ  

นพร ัก 

365990 0 5xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

 

M.Ed. 

 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

 

Educational 

Administration 

 

อังกฤษ -ไ ทย 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao 

University of Braoda, 

India 

วิทยาลั ยวิชาก าร ศ ึกษา 

ปร ะสา นมิตร 

 

253 7 

 

 

2519 

 

 

2512 

        *6 นางอัจฉร า 

วัฒ นาณร งค ์ 

31020026xxxxx ร องศ าสตร าจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ .บ. 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

มัธยมศ ึกษา 

University of North 

Texas 

North Texas State 

University 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

 

2534 

 

253 0 

 

2516 

        7 นางวิภาภร ณ์ 

ภู่วัฒ นกุล 

310 0 20 0 7xxxxx ผู้ชว่ย

ศ าสตร าจาร ย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

กศ .บ. 

Southern Illinois 

University 

English for Non- 

Native Speakers 

ภาษาอัง กฤษ 

Southern Illinois 

University 

Central Missouri State 

University 

มหาวิทย าลัย 

ศ ร ีนค ร ินทร วิโ ร ฒ 

2536 

 

2526 

 

2518 



หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เดิม ใหม่ 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

        *8 นายสั นติ   

บูร ณะชา ติ 

35 50 90 0 1xxxxx ผู้ชว่ย

ศ าสตร าจาร ย์ 

กศ .ด. 

 

กศ .ม. 

 

ค .บ. 

การ บร ิหาร

การ ศ ึกษา 

การ บร ิหาร

การ ศ ึกษา 

ภาษาอัง กฤษ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

 

วิทยาลั ยค ร ูอุตร ดิตถ์ 

255 2 

 

2545 

 

253 6 

        *9 นาง ธาร ิน ทร ์ 

ร สานน ท์ 

31202005xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ .บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

การ ศ ึกษา 

 

Illinois State University 

 

Northeastern Illinois 

University 

มหาวิทย าลัยศ ร ีนค ร ินท

ร วิโ ร ฒ 

2519 

 

2516 

 

2518 

        10 นาง สาวน ้ าฝ น 

กันมา 

36508000xxxxx อาจาร ย์ กศ .ด. 

กศ .ม. 

วท.บ. 

วิจัยและ

ปร ะเมินผ ล

การ ศ ึกษา 

การ วัดผล

การ ศ ึกษา 

สถิติ 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

มหาวิทย าลัยพ ายัพ 

255 5 

2543 

253 9 

  11 นายสุ นทร   

ค ล้ายอ ้า 

310 20 0 0 7xxxxx อาจาร ย์ Ph.D. 

 

กศ .ม. 

ค .บ 

Educational 

Administration 

อุตสา หกร ร มศ ึกษา 

อุตสา หกร ร มศ ึกษา 

Punjab University, 

India 

มหาวิทย าลัย นเร ศ วร 

วิทยาลั ยค ร ู 

พิบูลสงค ร าม 

2540 

 

253 6 

253 0 
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