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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

Master of Education Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   วิทยาลัยการศึกษา 
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0451 

ภาษาไทย :   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   :   Master of Education Program in Educational Administration 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย)  :   การศึกษามหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

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

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :   Master of Education (Educational Administration) 

ช่ือยอ่(อังกฤษ)    :   M.Ed. (Educational Administration) 

 

3. วิชาเอก 

ไมม่ ี
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42(5) หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปรญิญาโท 2 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนสิติไทยหรือต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม่ ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปรญิญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 

6.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม   

 ครัง้ที.่..3/2558...วันที่..5...เดอืน..เมษายน..พ.ศ. ..2558.... 

6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่........... 

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษา 

8.3 ศึกษานิเทศก์  

8.4  นักวิชาการ 

8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา 
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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. 
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้น าและผู้บริหารการศึกษา กระท า

ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึน้ ขณะเดยีวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ 
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กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน 

ก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งตอ่เน่ือง 

จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตขิ้างต้น น ามาซึ่งกระบวนการ

และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืนได้น้ัน ประเทศจะต้อง

ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพ่ือ

พัฒนา นอกจากน้ันจะต้องมีลักษณะพิเศษ คือ การเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ในลักษณะพิเศษคือ       

พหุวิชา (Multiple Disciplinary) หรือ เป็นผูท้ี่มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้า

ดว้ยกัน เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาตไิด้ 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความเป็น

โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ 

ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาไดก้ลายเป็นอดตีไม่สามารถน ามาใช้

เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ

ชาติยังเป็นความจ าเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และน าไปแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลให้การบริหารการศึกษาและการบริหาร

จัดการต่างๆ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบรหิารจัดการเชิงรุก เห็นความรวดเร็ว และปรับตัว

ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับ

ไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา เหตุนี้ตัวผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหาร

จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น าองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาที่ท างานด้านพัฒนาการศึกษาก็ดี หรือ

นักวิจัยที่ต้องการค้นคว้าความเป็นผู้น าทางการศึกษา จ าเป็นจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบอันจะเกิดขึน้ เพ่ือจะน าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะน าไปสูค่วามมีภาวะผู้น าเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้จะบังเกิดความสอดคล้องกับเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา       

ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 มาตรา 49 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปรากฏการณ์อันเป็นปัญหาดา้นการพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พบจาก

อดตีถึงปัจจุบันมากที่สุดประการหน่ึงคือ วิชาทางการบริหารศึกษาสมัยใหม่ลว้นไดรั้บการเรียนการสอน

แบบตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแตเ่ขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิน้ ท าให้ผู้อยากรู้เผชญิกับข้อจ ากัดดา้นภาษาอัน

เป็นอุปสรรคที่ยังไมม่ีการพัฒนา ขณะเดยีวกันแม้ศักยภาพดา้นความคิดสร้างสรรค์จะมิได้ดอ้ยไปกว่าผู้

ผ่านการศึกษาในประเทศพัฒนาก็ตามแต่วงการพัฒนาการศึกษาของไทยก็ยังเผชิญกับสภาวะการขาด

ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอ เพ่ือจะน าแนวคิดประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เป็นศาสตร์
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แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในระดับ

จุลภาคและระดับมหาภาคได้ 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรทางการศึกษามีครู ผู้บ ริหารการศึกษาที่แสวงหา

ความก้าวหน้าประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษากันมากมายเน่ืองจาก

ข้อบังคับของคุรุสภาที่ก าหนดว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาหรืออบรมด้านการบริหาร

การศึกษาจึงจะสามารถด ารงต าแหน่งผู้น าสถานศึกษาได้ 

ดังน้ันความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

เพ่ือตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเอกชน  

ทั้งสว่นกลาง สว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดา้นการบริหารการศึกษาและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การบริหารการศึกษาเป็นความพยายามพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่จะต้องมีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อบังคับ

คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ืองสาระความรู้ สมรรถนะ และ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายของการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการน าองค์กรและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ทันทีมีประสทิธิภาพเกิดประสทิธิผลต่อองค์การและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เน้นให้

ผู้บริหารมีความเมตตา มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ

ศรัทธาต่อวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูรวมทั้งมีจิตส านึก จิตวิญญาณในการ

บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากน้ันหลักสูตรได้ออกแบบโดยก าหนดรายวิชาตาม

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ

อาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

การศึกษา และศึกษานเิทศกไ์ด้ 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

12.2.1 ผลติบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน 

12.2.3 เป็นแหลง่รวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม 

12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน 

อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภา

ก าหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบรหิารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

Master of Education Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   วิทยาลัยการศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0451 

ภาษาไทย :   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   :   Master of Education Program in Educational Administration 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย)  :   การศึกษามหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

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

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :   Master of Education (Educational Administration) 

ช่ือยอ่(อังกฤษ)    :   M.Ed. (Educational Administration) 

 

3. วิชาเอก 

ไมม่ ี

 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

42(5) หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปรญิญาโท 2 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนสิติไทยหรือต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม่ ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปรญิญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 

6.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม   

 ครัง้ที.่..3/2558...วันที่..5...เดอืน..เมษายน..พ.ศ. ..2558.... 

6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่........... 

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษา 

8.3 ศึกษานิเทศก์  

8.4  นักวิชาการ 

8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

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 นายสันติ บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

ค.บ. 

การบรหิาร

การศึกษา 

การบรหิาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ ์

2552 

 

2545 

 

2536 

3 นางสาวน้ าฝน  กันมา 36508000 xxxxx 

 

 

 

อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 

 

2543 

2539 

 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้น าและผู้บริหารการศึกษา กระท า

ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึน้ ขณะเดยีวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ 

กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน  

ก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
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จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตขิ้างต้น น ามาซึ่งกระบวนการ

และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืนได้น้ัน ประเทศจะต้อง

ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพ่ือ

พัฒนา นอกจากน้ันจะต้องมีลักษณะพิเศษ คือ การเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ในลักษณะพิเศษคือ       

พหุวิชา (Multiple Disciplinary) หรือ เป็นผูท้ี่มีความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้า

ดว้ยกัน เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาตไิด้ 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความเป็น

โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ 

ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาไดก้ลายเป็นอดตีไม่สามารถน ามาใช้

เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ

ชาติยังเป็นความจ าเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และน าไปแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลให้การบริหารการศึกษาและการบริหาร

จัดการต่างๆ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบรหิารจัดการเชิงรุก เห็นความรวดเร็ว และปรับตัว

ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับ

ไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา เหตุนี้ตัวผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหาร

จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น าองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาที่ท างานด้านพัฒนาการศึกษาก็ดี หรือ

นักวิจัยที่ต้องการค้นคว้าความเป็นผู้น าทางการศึกษา จ าเป็นจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบอันจะเกิดขึน้ เพ่ือจะน าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะน าไปสูค่วามมีภาวะผู้น าเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้จะบังเกิดความสอดคล้องกับเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา       

ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 มาตรา 49 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปรากฏการณ์อันเป็นปัญหาดา้นการพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พบจาก

อดตีถึงปัจจุบันมากที่สุดประการหน่ึงคือ วิชาทางการบริหารศึกษาสมัยใหม่ลว้นไดรั้บการเรียนการสอน

แบบตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแตเ่ขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิน้ ท าให้ผู้อยากรู้เผชญิกับข้อจ ากัดดา้นภาษาอัน

เป็นอุปสรรคที่ยังไมม่ีการพัฒนา ขณะเดยีวกันแม้ศักยภาพดา้นความคิดสร้างสรรค์จะมิได้ดอ้ยไปกว่าผู้

ผ่านการศึกษาในประเทศพัฒนาก็ตามแต่วงการพัฒนาการศึกษาของไทยก็ยังเผชิญกับสภาวะการขาด

ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอ เพ่ือจะน าแนวคิดประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เป็นศาสตร์

แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในระดับ

จุลภาคและระดับมหาภาคได้ 
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ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรทางการศึกษามีครู ผู้บ ริหารการศึกษาที่แสวงหา

ความก้าวหน้าประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษากันมากมายเน่ืองจาก

ข้อบังคับของคุรุสภาที่ก าหนดว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาหรืออบรมด้านการบริหาร

การศึกษาจึงจะสามารถด ารงต าแหน่งผู้น าสถานศึกษาได้ 

ดังน้ันความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

เพ่ือตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเอกชน  

ทั้งสว่นกลาง สว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดา้นการบริหารการศึกษาและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การบริหารการศึกษาเป็นความพยายามพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่จะต้องมีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อบังคับ

คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ืองสาระความรู้ สมรรถนะ และ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายของการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการน าองค์กรและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ทันทีมีประสทิธิภาพเกิดประสทิธิผลต่อองค์การและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เน้นให้

ผู้บริหารมีความเมตตา มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ

ศรัทธาต่อวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูรวมทั้งมีจิตส านึก จิตวิญญาณในการ

บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากน้ันหลักสูตรได้ออกแบบโดยก าหนดรายวิชาตาม

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ

อาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

การศึกษา และศึกษานิเทศกไ์ด้ 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

12.2.1 ผลติบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน 

12.2.3 เป็นแหลง่รวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม 

12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน 

อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภา

ก าหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมม่ ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบรหิารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้น าทางการศึกษา 

พัฒนากระบวนทัศน์การบริหารให้เช่ียวชาญวิชาการ ผสมผสานวิชาชีพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

พร้อมแสดงชัดด้านคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของชาตอิย่างย่ังยืน 

1.2  ความส าคัญ 

ความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  และ

คุณธรรม มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ และทักษะการบริหาร การจัดการ

ศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรใน

การจัดการศึกษา การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ/หรือด าเนินการการบริหารการศึกษา

แบบมีส่วนร่วมลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของ

หลักสูตร คือความเป็นนักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ อันได้แก่ ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี

คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นผูน้ าทางวิชาการความเป็นผูน้ าที่มคีวามสามารถในการบรหิาร ความ

เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความเป็นผู้พัฒนาองค์กรและบุคคลวิทยาลัย

การศึกษาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการ

บริหารการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา

ก าหนด จึงพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกับภาวการณ์แห่ง การปฏิรูปการศึกษา  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการบริหารการศึกษาครั้งนี้มีข้อสนเทศ มาจาก 

ความรู ้ด ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยทางการศึกษาที่ค้นพบใหม่  ๆ จึงจ าเป็นจะต้อง

เปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.3.1 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้บริหารมอือาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.3.2 พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางดา้น

การบรหิารและการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการบรหิารการศึกษา 

1.3.3 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้น าสามารถประยุกต์ เผยแพร่และ

ถ่ายทอดวิทยาการทางการบริหารการศึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเข้าใจภายใต้เงื่อนไขการท างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ให้มมีาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด

สอดคล้องกันกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสอดคลอ้งกับความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานของ สกอ. 

1.3 ติดตามความต้องการของ

ผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

1.1 เอกสารหลักสูตร 

1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร 

1.3 รายงานผลการประเมิน 

หลักสูตร 

1.4 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑิตของหน่วยงานผูใ้ช้

บัณฑิต    

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  

6 ดา้นของ สกอ. 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เ น้ นก า รจั ดก า ร เ รี ย น 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ทั้ง 6 ดา้น 

2.2 พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น 

การเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เ รียน

เป็นส าคัญ และการเรียนรู้

ดว้ยตนเองของนิสิต 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  

ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น 

การสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน 

เป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนทั้ง 6 ดา้น 

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เ รียน

เป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

3.2 บูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การบริหารวิชาการ และ

การวิจัย 

3.3 จั ดการ เ รียนการสอน

ภาคปฏิบั ติ  โดยเ น้นให้

นิสิตฝึกทักษะและความ 

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียน 

การสอนทั้ งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

3.2 รายวิ ช าที่ จั ด ให้ มี ก าร 

บูรณาการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กับบริการวิชาการ และ 

การวิจัย 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

 ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เ พียงพอและ ต่อ เ น่ือ ง

รวมทั้ ง ส่ ง เ ส ริม ศิลป- 

วัฒนธรรม 

3.4 พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร

จั ดการ เ รียนการสอน

ภาคปฏิบั ติ  ที่ เ น้นการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

3.5 พัฒนาทั กษะด้ านการ

บริหารของอาจารย์ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 

3.3 ร้อยละของรายวิชาที่เน้น

ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ กทั กษ ะ และ

ความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 

3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการศึกษา 

3.5 ร้ อยละของอาจารย์ที่

ได้ รับการพัฒนาทักษะ

ด้านการบริหารการศึกษา 

ในแตล่ะปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบ ัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น เดอืน สงิหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

2.3.1 พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2.3.2 ทักษะในการวิจัยไมเ่พียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

2.4.2 จัดโครงการแนะน าการท าวิจัย 
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1 แผน ก แบบ ก2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    10 10 

2.5.2 แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

รวม 120 240 240 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

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 

3,074,000 

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 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  √ แบบชัน้เรียน 

            แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

            แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

        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 รวมตลอดหลักสูตร 42(5) หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคลอ้งกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังน้ี 

ล าดับ รายการ เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ คุรุสภา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน  

ข 
แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน  

ข 
แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ยกว่า  12 30-33  30 36-39  28 34  30 36 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน        9 9  3 3 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า        19 25  27 33 

 1.2.1 วชิาเอกบังคับไม่นอ้ยกว่า        13 13  21 21 

 1.2.2 วชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า        6 12  6 12 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 12   12  40 12  42 12  

3 การค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6   3-6   6   6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       (3) (3) (3) (5) (5) (5) 

รวม (หนว่ยกติ) ไม่น้อยกว่า 36 36 36  42 42 40(3) 40(3) 40(3) 42(5) 42(5) 42(5) 

หมายเหตุ  1. ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้  

 ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 2. นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรอื่นเป็นรายวิชาเอกเลือกได้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ 

 รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก1 

176793 วิทยานิพนธ์ จ านวน 42(5) หน่วยกิต 

 Thesis  

   

                                    รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน 5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบรหิารการศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 

3.1.3.2 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก2 จ านวน  42 (5) หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน  3 หน่วยกิต 

176701 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 27 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School Administration  

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

176713 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning Management  

176715 การสง่เสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education  
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176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration  

   

 กลุ่มวิชาเอกเลอืก แผน ก แบบ ก2  ไมน้่อยกว่า  6 หน่วยกิต 

176721 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 

 Organization Development  

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 3(3-0-6) 

 Supervision, Plan and Supervision Activities in Education  

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Innovation and Information Technology in Education  

176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Knowledge Management in Educational Organizations  

176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Policies and Strategies  

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Quality Management  

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 Law for Educational Administrators  

176728 การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research and Projects  Evaluation in Education  

176729 การบรหิารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176730 การบรหิารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Risk Management in Educational Organizations  

176731 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistics for Research  

176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Special Topics in Educational Administration  
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หมายเหตุ  

นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

3) วิทยานพินธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

176792 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

  

3.1.3.3 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ข จ านวน 42 (5) หนว่ยกติ 

1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน   3 หน่วยกิต 

176701 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 33 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School Administration  

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

176713 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  
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176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning Management  

176715 การสง่เสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education  

176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration  

 

 กลุ่มวิชาเอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกิต 

176721 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 

 Organization Development  

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 3(3-0-6) 

 Supervision, Plan and Supervision Activities in Education  

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Innovation and Information Technology in Education  

176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Knowledge Management in Educational Organizations  

176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Policies and Strategies  

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Quality Management  

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 Law for Educational Administrators  

176728 การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research and Projects  Evaluation in Education  

176729 การบรหิารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176730 การบรหิารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Risk Management in Educational Organizations  
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176731 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistics for Research  

176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Special Topics in Educational Administration  

หมายเหตุ  

นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน  6 หน่วยกิต 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
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3.1.4 แผนการศกึษา 

3.1.4.1 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก1  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 10(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Thesis  

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศึกษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 รวม 10(2) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176793 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก2  

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176701 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School 

Administration 

 

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

 รวม  9(3) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176713 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning 

Management 

 

176715 การสง่เสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education  

176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176792 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

(90 ช่ัวโมง)  Professional Practicum in Educational 

Administration 

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศึกษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176792 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม  9(1) หนว่ยกติ 
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3.1.4.3 กรณจีัดการศกึษาตามแผน ข  

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176701 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School 

Administration 

 

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

 รวม  9(3) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176713 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning 

Management 

 

176715 การสง่เสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in 

Education 

 

176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176xxx วิชาเอกเลอืก  3(3-0-6) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 รวม 11(1) หน่วยกิต 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

(90 ช่ัวโมง)  Professional Practicum in Educational 

Administration 

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศึกษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 รวม  10(1) หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปรญิญาโท โดยเน้นดา้นการอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

 

176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science 

 หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการ

วิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัย 

ในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติ

พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน  

การวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้เพ่ือการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 Principles, concepts, quantitative and qualitative research, definition and research  

methodology, research types, research implementation, research production, research ins titute 

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

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

and assessment report, using research results for administration, supervision innovation development, 

and educational quality development 

 

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศกึษา     3(3-0-6) 

 Educational Administration and School Administration 

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การบริหาร

องค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพ

และความเป็นเลศิ การบรหิารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบรหิารแหลง่เรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
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การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาและผู้บรหิารการศึกษา 

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

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

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

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

educational administration effectively and efficiency, innovation and information technology for 

administration and learning, laws and regulations concerning education and administrators 

 

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา       3(3-0-6) 

 Professional Development in Education 

 จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้และ

ทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

 Administrator spirit and ideology, knowledge management in educational administration 

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

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

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

change context, laws and regulations concerning education and educational supervisor 

 

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ       3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs 

 ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความ

ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 

และประเมินสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น  

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

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

educational supervision for teacher development in learning management for fulfill learner potential, 
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conflict management, risk management, interaction and coworker development, controlling, following 

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

 

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้     3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning Management 

 ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการ

ให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหาร

จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีน  

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

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

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

assessment and evaluation, activities for remedial intervention administration and student 

activities for learner potential development in managing and thinking, administration for learner 

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

and helping 

 

176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education 

 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา  

 Learner potential development, learning place and environment adminis tration for 

supporting learning management, principles and process in educational quality assurance ,internal 

and external educational quality assurance system, school self assessment report for external quality 

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

educational quality assurance for education and school development 
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176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics 

 หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภาก าหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตส านึก

สาธารณะและการเสยีสละให้สังคม  

 Good governance and honesty, professional merit and ethics of educational administrator 

school administrator and educational supervisor, codes of ethics of teaching profession for educational 

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

philosophy of sufficiency economy, public mind and sacrifice for social 

 

176721 การพัฒนาองค์การ        3(3-0-6) 

 Organization Development 

 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการ

เรียนรู้ องค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและความขัดแย้ง กระบวนการ 

พัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เคร่ืองมือและยุทธวิธี การ

พัฒนาองค์การ การวิจัยองค์การและการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ วิธีการพัฒนาการท างานเป็นทีม 

วิธีการพัฒนาองค์การโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาองค์การ

ความส าเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์การการศึกษา  

 Paradigms in organization theories and management, theories about learning organizations, 

elements in organization development, group concept and conflict, organization development process, 

analyzing organization problems, change leader, tools and strategies in organization development, 

organization research and feedback analysis, teamwork development, organization development by 

information technology, moral, ethics development in organization development, success and 

problems in organization development, best practice in educational organization development 

 

176722 การนเิทศ แผนและกจิกรรมการนิเทศการศึกษา    3(3-0-6) 

 Supervision, Plan and Supervision Activities in Education 

 หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ  

การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู นโยบาย

การศึกษาและการเช่ือมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ 

และการน าสูก่ารปฏิบัต ิการประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ  

 Principles, concepts, supervision technique, supervision implementation, supervision psychology 

and communication, tactics of knowledge transferring, theory academic production, culture in  

academic development for learning person, empowerment, reinforcement and teacher potential 

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

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

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

assessment and supervision adjusting plan 

 

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา    3(3-0-6) 

 Innovation and Information Technology in Education 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

ทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม  

 Principles, concepts, media designing, innovation, information technology for learning, 

information technology for communication, media applying and assessment, innovation, information 

technology for learning, problem analyzing for using innovation and educational information 

technology, innovation adaptation 

 

176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา     3(3-0-6) 

 Knowledge Management in Educational Organizations 

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ลักษณะและประเภทของความรู้ ระบบการ

จัดการความรู้ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ 

แบบปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา  

 Concepts, theories and process of knowledge management, characteristics and types of 

knowledge, knowledge management system, knowledge management in educational organizations, 

factors supporting knowledge management, best practice in knowledge management in educational 

organizations 
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176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา      3(2-2-5) 

 Educational Policies and Strategies 

 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษา การปรับปรุง

และพัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบรหิารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดท าแผนงานโครงการและการน ากลยุทธ์

การศึกษาสูก่ารปฏิบัต ิการประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การศึกษา  

 Educational systems analysis, theories and critical analysis of educational policies, improving 

and developing educational policies, theories and educational strategic administration, developing 

educational policies and strategies for sustainable development, developing educational strategic 

plans, developing project plans and implementing educational strategic plans to practice, evaluating 

and improving educational policies and strategic plans 

 

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 

 Educational Quality Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพหลักการส าคัญของการของระบบการบรหิารเกี่ยวกับการ

บริหารคุณภาพทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นทั้งองค์กร (TQM) แนวคิดการจัดการคุณภาพ 

การศึกษา การประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษานโยบายคุณภาพการบริหารการศึกษาโดยใช้วงจร

การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) การประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

 Quality Management concepts, important principles of Total quality management (TQM), 

educational quality management concept, implication to educational institutions, quality policy, 

educational management by Deming Cycle (PDCA), implication to educational management, roles of 

an educational administrator in educational quality management, educational quality development 

strategies 

 

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหารการศึกษา      3(3-0-6) 

 Law for Educational Administrators 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทางการศึกษา 

กฎหมายและข้อบังคับที่เดี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา หลักการออกระเบียบและข้อบังคับของ

สถานศึกษา  
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 Educational laws, analyzing relationship between educational reform and National Education 

Acts, Ministry regulations, educational laws, rules, regulations, laws and regulations relating to  

educational administration, principles of promulgating rules and regulations of educational institutions 

 

176728 การวิจัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา    3(2-2-5) 

 Research and Projects Evaluation in Education 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์และ

วิพากษ์ผลงานวิจัยและผลการประเมินโครงการทางการศึกษา เทคนิคการวิจัยและการประเมิน

โครงการ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมินโครงการในการบรหิารการศึกษา  

 Concepts and principles of research and project evaluation in education, analyzing and  

criticizing research findings and evaluation of educational projects, research and project evaluation 

techniques, applying research results and project evaluation in educational administration 

 

176729 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา     3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education 

 จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา 

การบริหารเพ่ือเสริมพลังอ านาจ การประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา  

 Administrative psychology, theories, models, administrative system and educational human 

resource development, administration for empowerment, assessment and educational human resource 

administrative adaptation, provision in law concerning educational human resource administration 

 

176730 การบรหิารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Risk Management in Educational Organizations 

 นิยามความเสี่ยง ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวคิดและทฤษฎี การบริหารความเสี่ยง

ในสถานศึกษา มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล แนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ในสถานศึกษา กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในทางปฏิบัติแบบปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง

ในสถานศึกษา  

 Definition of risk, significance of risk management, concept and theory in risk management 

at educational institutions, global risk management standards, guidelines and process of risk  
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management in educational institutions, practical risk management framework, best practice in risk 

management in educational institutions 

 

176731 สถิติเพื่อการวิจัย        3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

 กรอบมโนทัศน์ของกระบวนการทางสถิติขั้นตอนการใช้สถิติในงานวิจัยทางการศึกษา  

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานของค่าสถิติ  

การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ

ประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติส าหรับการวิจัย 

 Statistics framework, procedures applied in educational research, probability, random 

sampling,  parameters, distribution of the statistical estimation and hypothesis testing of the statistics, 

regression analysis, analysis of variance, analysis of covariance, applications of software on statistical 

analysis of data for research 

 

176741 หัวข้อพเิศษทางการบรหิารการศึกษา     3(2-2-5) 

 Special Topics in Educational Administration 

 ประเด็นส าคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ดา้นปัญหาการปฏิรูปการศึกษา 

ดา้นปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นปัญหาการบริหารบุคคล 

 Significant and contemporary issues in educational administration as problems in educational 

form problem in academic and problems in personal administration  

 

176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบริหารการศึกษา                                     3 หน่วยกิต(90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

90 ช่ัวโมง ประกอบดว้ยการฝึกการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 

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

of school administration practicum 50 percent and educational administration practicum 50 percent  
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176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบรหิารการศึกษา   1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration 

 การน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา สัมมนาประเด็นหัวข้อ 

การท าวิทยานิพนธ์ทางการบรหิารการศึกษา การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือการวิพากษ์ 

 Presenting topics in problems and trends of educational administration research, 

seminar topics of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing 

 

176782 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ เปรยีบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือตา่งประเทศ 

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

and culture compare with Thailand Including study tour inside Thailand and aboard 

 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การน าเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบรหิารการศึกษา 

 Finding, data collecting, analyzing and synthesizing, report writing, presenting and 

discussing, publishing on educational administration topic 

 

176792 วิทยานพินธ์ 12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารการศึกษา 

 Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

publishing on educational administration topic 
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176793 วิทยานพินธ์ 42  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา

นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารการศึกษา 

 Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

innovation development, publishing on educational administration topic 

 

หมายเหตุ  

1. นิสิตที่เรียนหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

เรียนเนือ้หาวิชาครบตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. นิสิตที่ ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร

สถานศึกษา ต้องเรียนรายวิชา 176742 ปฏิบัตกิารวิชาชีพบรหิารการศึกษา 

3. นิสิตที่ต้องการไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุม่วิชาเอกเลือก รายวิชา 

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  176    หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 

  เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปรญิญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

  เลข 1-3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 

  เลข 4  หมายถึง  หัวข้อพิเศษและประสบการณว์ิชาชีพ  

  เลข 8  หมายถึง  สัมมนาและภูมิภาคศึกษา 

  เลข 9  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง และวิทยานิพนธ ์

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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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 

วิชาการ 
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 
 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

Maharaja Sayajirao University of Braoda, 

India 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

3 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ 

 

 

35019005xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคล 
 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540 

*4 นายสันติ  บูรณะชาติ 35509001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 
 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

5 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 
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หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

6 นางธดิาวัลย์ อุ่นกอง 3520700292xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2545 

2536 

7 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2556 

2545 

2541 

8 นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

9 นายบรรจง ไชยรินค า 31029000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

M.A. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การสอนอังกฤษ 

การสอนอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

University of Tasmania, Australia 

วทิยาลัยครูเชียงใหม ่

2546 

2540 

2518 

10 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 

11 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational Administration 

อุตสาหกรรมศกึษา 

อุตสาหกรรมศกึษา 

Punjab University India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 
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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 - Ph.D. Education Administration 

15 นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา 

16 นายณรงค์ศักด์ิ จันทร์นวล - Ph.D. Social Psychology 

17 นายทศพล อารย์ีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ed.D. Education Administration 

18 นายปรดี ีโชติช่วง - 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. การบรหิารการศึกษา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา)  

ตามรายวิชา 176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (Professional Practicum in 

Educational Administration) การฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมการบริหารขององค์การทางการศึกษาและสถานศึกษา การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการ

บริหารทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการ

ปฏิบัตกิารวิชาชีพ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพตามประกาศคุรุสภา ในเนื้อหามาตรฐาน

หลักสูตร: มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (มาตรฐานความรู้) 7 ดา้นไดแ้ก่ 

วิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา 

1. การพัฒนาวิชาชีพ 

2. ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

3. การบรหิารสถานศึกษา 

4. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5. กิจการและกิจกรรมนักเรยีน 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา 

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

1. การพัฒนาวิชาชีพ 

2. ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

3. การบรหิารการศึกษา 

4. การสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพศกึษานิเทศก ์

1. การพัฒนาวิชาชีพ 

2. การนิเทศการศึกษา 

3. แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

5. การวิจัยทางการศึกษา 

6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.2 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาต้นหรือ ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ตามวันเวลาที่หน่วยงาน หรือสถานศึกษาก าหนด 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการบริหาร

การศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น

วิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ 

การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแล

ของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถ

คิดวิ เคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการ

ท าการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถท าเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดและตพิีมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอือาชีพต่าง ๆ 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง

และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัต ิดา้นการบริหารการศึกษาได ้

5.3 ช่วงเวลา 

ช้ันปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก1  ท าวิทยานิพนธ์  42 (5) หน่วยกิต 

แบบ ก2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 42 (5) หน่วยกิต 

- เรียนรายวิชา 40 หน่วยกิต 

- ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  

แผน ข  เรียนรายวิชาและท าการศึกษาอิสระ ไมน้่อยกว่า 42 (5) หน่วยกิต 

- เรียนรายวิชา 36 หน่วยกิต 

- ท าวิทยานิพนธ์   6 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสิตจัดกลุม่ตามความสมัครใจและเลอืกประเด็นที่สนใจ 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตกลุ่มละ 1 ท่าน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเร่ือง และด าเนินการศึกษาหัวข้อคัด

สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า  

ให้อาจารย์ลงนามทุกครัง้ 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอรแ์ละแบบปากเปลา่ 

5.6 ประเมินผล 

5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร

ทางการบรหิารการศึกษา 

5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปลา่ 

5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนสิิต 

1. ดา้นบุคลกิภาพ 1.1  บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ 

2.2 จัดการเ รียนการสอนโดยยึดผู้ เ รียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างต่อเน่ืองตลอด

หลักสูตร 

3. ดา้นภาวะผู้น า 3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า

และสมาชิกกลุม่ 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ 

ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

3.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

ก า รมี วิ นั ย  ซื่ อ สั ต ย์  แ ล ะค ว าม รับผิ ด ชอบ 

ต่อส่วนรวม 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรอืวิชาชีพ โดย

ค านึงถึงความรูส้กึของผู้อื่น 

(2) สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ดว้ยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนอง

ปัญหาเหลา่นัน้ตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีามทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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(3) สามารถสรุปปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ไดรั้บผลกระทบ 

 (4) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอียู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 

 (5) สามารถสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน

การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 (6) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึน้ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย  ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า ท างาน

เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น 

(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสมาชิกองค์กรและศักดิ์ศรีคุณค่าของความ

เป็นมนุษย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในช้ัน

เรียนโดยผู้สอน เพ่ือนนิสิต 

(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 (3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 
 

2.2  ด้านความรู ้

       2.2.1  ผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถอ่งแท ้ในเนือ้หาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรอืการปฏิบัตใินวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบติัทางวิชาชีพอย่างลึกซึง้ในวิชาหรือกลุม่

วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถงึผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(4) ตะหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาต ิ      

ที่อาจมีผลกระทบตอ่สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

(5) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหาร

จัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา 
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(6) สนใจพัฒนาการความช านาญทางการพัฒนาองค์การของตนเองและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพ่ือให้นิสิตมีความรูค้วามเข้าใจหลักการ 

ทฤษฏีและสาระส าคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในดา้นงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย  

การน าเสนอในที่ประชุมและการน าเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรยีน  

เพ่ือนนิสิต 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมินช้ินงาน 

(3) การประเมินการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 (4) การประเมินผลการอภิปราย 

 (5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง

วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ 

ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

สามารถพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่

ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรอืวิชาชีพ  

(3) สามารถวางแผนและด าเนนิการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง 

วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 

และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี

นัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา  
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถาน 

การณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุม่แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

ประชุมปรกึษาปัญญาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัตจิริง และการจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

ประเมินตาม สภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมินกระบวนการคิด 

 (2) การทดสอนความสามารถในการคิด 

 (3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์

กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระรายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการประชุม

ปรกึษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานผลการอภิปรายกลุ่มและรายงานผลการสัมมนา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถแก้ปัญหาที่มคีวามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถตัดสินใจในการด าเนนิงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  

 (2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  

มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาตา่ง ๆ  

  (3) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรยีนกับผู้สอน 

ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือ

ผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
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 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในดา้นต่าง ๆ  

   (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

(3) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานพินธ์หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์        ฝึก

ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

เป็นฐาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ 

(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

(4) ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 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 
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(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มกีารอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคต ิหรืองานที่ 

ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเน่ืองมาจากความเจ็บป่วยของนสิติ 

(2) ประเมินจากบุคลกิภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัตกิารทางวิชาชีพ 

  2.8.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 (1) มีทักษะพื้นฐานด้านการบรหิารองค์การ 

 (2) สามารถให้ค าแนะน าดา้นการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและ 

บรหิารทั่วไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาไดอ้ย่างเรง่ด่วน 

 (4) มีทักษะในการบรกิารวิชาการแกส่ถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

จัดการเรียนการสอน โดยการสรุปความรู้รวบยอดสาธิตแสดงบทบาทสมมติใน 

สถานการณจ์ าลอง ฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จริง ในองค์การ 

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ 

และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ

ทดสอบภาคปฏิบัตใินองค์การ 

(2) การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัตกิารในองค์การ 

( 3 )  การประ เมิ นทั กษะการปฏิบั ติ การปฏิบั ติ การจา กการฝึ กปฏิ บั ติ ง า น 

ในสถานการณจ์ริง 

(4) การประเมินผลการจัดท ารายงานกรณีศึกษา รายงานการประชุมปรกึษาปัญหาของ

องค์การ รายงานการจัดท าโครงงาน และรายงานการศึกษาดูงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

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) 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

176701 ระเบียบวธิวีจิัยทางสังคมศาสตร์                             

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ                             

176711 การบริหารการศกึษาและ

สถานศกึษา                             

176712 การพัฒนาวชิาชีพการศกึษา                             
176713 ความเป็นผู้น าทางวชิาการ                             
176714 การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู ้                             

176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพ

การศกึษา                             

176716 คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

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) 

176742 ปฏิบัติการวชิาชีพบริหาร

การศกึษา                             

กลุ่มวชิาเอกเลือก                             

176721 การพัฒนาองค์การ                             
176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรม 

การนิเทศการศกึษา                             

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา                             

176724 การจัดการความรู้ในองค์การ

ทางการศกึษา 

 
                            

176725 นโยบายและกลยุทธก์ารศกึษา                             
176726 การจัดการคุณภาพการศกึษา 

                             

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหาร

การศกึษา                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

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) 

176728 การวจิัยและการประเมิน

โครงการทางการศกึษา                             

176729 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ทางการศกึษา                             

176730 การบริหารความเสี่ยง 

ในองค์การทางการศกึษา                             

176731 สถิตเิพื่อการวจิัย                             
176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร

การศกึษา 
                            

วิทยานิพนธ์ 

176792 วทิยานิพนธ์                             
176793 วทิยานิพนธ์                             

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

176791 การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

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) 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ  

ระดับบัณฑิตศึกษา                             

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม

ทางการบริหารการศกึษา                             

176782 ภูมิภาคศกึษา                             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนสิิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและน าไปด าเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัด 

การเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  

การเรียนรู้รวมถึงผลงานของนิสิต 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรูค้วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยใน  

แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ทุกปี 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นการบริการองค์การ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 สง่เสริมให้อาจารย์มสีว่นร่วมในกิจกรรมการบรกิารวิชาการแกชุ่มชน 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน 

การสอนและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การบรหิารหลักสูตร  

1.1  แตง่ต้ังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

1.2  วางแผนการบรหิารหลักสูตร 

1.3  จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

1.4  จัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

1.5  จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 

1.6  จัดระบบและด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

1.7  ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

1.8  ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

วิทยาลัยวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อ

ต าราวารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน ให้

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้รวมทั้ง

เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  

2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

วิทยาลัยส ารวจและด าเนินการให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยมี

ส านักวิทยาบริการและคณะมีหนังสือด้านการบริหารการศึกษาและด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังน้ี 

หนังสือ จ านวน 100 เลม่ ต ารา จ านวน 50 เลม่ วารสาร จ านวน 10 ฉบับ  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

2.3.2  ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาให้จัดซื้อหนังสือและต ารา 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรยีนการสอน 

2.3.3  ให้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชามีสว่นร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสอืตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

2.3.4  ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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2.3.5  ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและส่ือประกอบการสอน 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอน 

2.4.2  ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต 

2.4.3  ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

2.4.4  น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

3. การบรหิารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาการบรหิารการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด  และ

ประเมินผล การเย่ียมสอนการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

มีระบบโดยก าหนดนโยบายว่ากึ่งหน่ึงของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ

หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารย์พิเศษน้ัน ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือ

บางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มปีระสบการณ์ตรงหรือวุฒกิารศึกษาอย่างต่ าปริญญาเอก 

 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

วางแผนและด าเนนิการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มวีุฒิ

การศึกษาอย่างต่ าระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตามความต้องการของคณะ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงาน

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือสามารถ
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สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในช้ันเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่ง ฝึกสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนได ้ทั้งการเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นสิิต 

5.1.1  คณะพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุก คนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราสว่นอาจารย์ต่อนสิติไมเ่กินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดท ากจิกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนสิิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้ทั้งน้ี

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ

โลกเพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน

การปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเน่ือง 2 ปี

การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนนิงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนนิงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพ่ือติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 
  
 

√ √ √ √ √ 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
 
 

√ √ √ √ √ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ      

ปีการศึกษา 
 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา /ปรับป รุงการจัดการเ รียนการสอน  

กลยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
 √ √ √ √ 
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 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ร า ย ง า น 

ใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนไดรั้บการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
√ √ √ √ √ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้ รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 

50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เต็ม 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 าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรกึษาผู้เช่ียวชาญดา้น หลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด ในรายละเอียดหลักสูตร

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 อาจารย์ผู้เย่ียมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ที่เย่ียมสอนตามข้อก าหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดว้ยผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร 

โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศกึษาพ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศึกษา และศึกษานเิทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรยีบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

และโครงสร้างหลักสูตร 
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ตารางเปรยีบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายการ เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ คุรุสภา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน  

ข 
แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน  

ข 
แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ยกว่า  12 30-33  30 36-39  28 34  30 36 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน        9 9  3 3 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า        19 25  27 33 

 1.2.1 วชิาเอกบังคับไม่นอ้ยกว่า        13 13  21 21 

 1.2.2 วชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า        6 12  6 12 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 12   12  40 12  42 12  

3 การค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6   3-6   6   6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       (3) (3) (3) (5) (5) (5) 

รวม (หนว่ยกติ) ไม่น้อยกว่า 36 36 36  42 42 40(3) 40(3) 40(3) 42(5) 42(5) 42(5) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557 

 

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

ปรับปรุง 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  9 หน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา        3 หน่วยกิต  

176701 บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

Integration Disciplinary of Education 

 

  ปิด

รายวิชา 

176702 สถิติเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 

Statistics for Research 

กรอบมโนทัศน์ของกระบวนการทางสถิติ  

ขั้นตอนการใช้สถิติในงานวิจัยทางการศึกษา

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การ

ประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานของ

คา่สถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัย 

Statistics framework, procedures applied 

in educational research, probability, random 

sampling,  parameters, distribution of the 

statistical estimation and hypothesis testing of 

the statistics, regression analysis, analysis of 

variance, analysis of covariance, applications of 

software on statistical analysis of data for 

research 

 

   

 

 

 

ย้ายไป

หมวดวิชา

เฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก

และ 

ปรับรหัส

วิชา 

176703 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science 

การวิจัย เชิงป ริมาณ และเชิ งคุณภาพ 

ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท

ของการวิจัยเทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยใน

ชั้นเรียนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ

การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนรายงานการวิจัยการประเมิน การน า

ผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

Quantitative and qualitative research, 

definitions and research methodology, research 

types, institutional research techniques, classroom 

research, educational administration research 

176701 ระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science 

หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการ

วิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย 

การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การ

วิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบ

การวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้

สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปรมิาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัย

ไปใช้เพื่อการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการ

นิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Principles, concepts, quantitative and 

qualitative research, definition and research 

methodology, research types, research 

 

 

 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 



122 

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

ปรับปรุง 

process and design, tool design, applying 

fundamental statistics and inferential statistics 

for quantitative data, data analysis, writing 

research report, evaluation, using research 

results for managing and developing quality of 

educational administration 

implementation, research production, research 

institute technique, classroom research, process 

and educational research design, tool design, 

applying fundamental statistics and inferential 

statistics for quantitative data, data analysis, 

writing research and assessment report, using 

research results for administration, supervision 

innovation development, and educational 

quality development 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   19 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              27 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกบังคับ   13 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                21 หน่วยกิต  

176711 หลักการบริหารการศึกษาข้ันสูง   3(3-0-6) 

Advance and Principles of Educational 

Administration 

ทฤษฎี รูปแบบ และระบบการบริหารการศึกษา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ

ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ภารกิจการบรหิาร

การศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การจัดระบบสารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 

การบรหิารคุณภาพการศึกษา 

Theories, models and systems of 

educational administration good governance, 

change management, conflict management, risk 

management, educational administration duties, 

legislated rules and regulations related to 

educational administration, information 

technology management for educational 

administration, analyzing educational 

administration theories and principles, 

educational quality management 

 

176711 การบริหารการศึกษาและ            3(3-0-6) 

สถานศึกษา 

Educational Administration and School 

Administration 

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่

ในการบรหิาร การบรหิารจัดการการศึกษา การ

บริหารองค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ

เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงาน

ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การ

บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา

และผู้บริหารการศึกษา 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับช่ือ

และ

ค าอธบิาย

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

ปรับปรุง 

and regulations concerning education and 

administrators 

 

176712 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา   3(2-2-5) 

Educational Policies and Strategies 

 

 

 

 

  

ปิด

รายวิชา 

  176712 การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา        3(3-0-6) 

Professional Development in Education 

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร 

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนา

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ 

และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการ

ความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ

การนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

และศึกษานิเทศก์ 

Administrator spirit and ideology, 

knowledge management in educational 

administration and school administration, self 

actualization for professional administrator, 

Research for professional development, 

professional administrator development 

guidelines, tasks, characteristics and 

educational supervisor criteria, knowledge 

management and skill in educational 

supervision seeking knowledge in change 

context, laws and regulations concerning 

education and educational supervisor 

 

รายวิชา

ใหม่ 

176713 ภาวะผู้น าและการบริหาร  3(3-0-6) 

ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  

Leadership and Human Resource 

Management in Education 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ทฤษฏีภาวะผู้น า 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ           3(3-0-6) 

Leader in Academic Affairs 

ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่ายการ

นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการ

ปรับช่ือ

และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

การศึกษาสู่การเป็น ผู้น ายุคใหม่  จิตวิทยา

การบริหาร การเจรจาต่อรอง ทฤษฎี รูปแบบ 

ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลัง

อ านาจครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา บทบัญญัติ

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ทางการศึกษา การประเมินและปรับปรุง

การบรหิารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา 

Concept of leadership and educational 

changes in globalization, leadership theories, 

concepts of leadership and change in 

globalization, guidelines of developing 

leadership of an educational administrator to 

become a modern leader, managerial psychology, 

negotiation, theories, model, managerial system 

and human resource development, innovations and 

technology on human resource management, 

morals; ethics of human resource 

management, related laws and regulations in 

human resource management, evaluating and 

improving educational human resource 

management 

 

เรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การ

บริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง 

ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การ

ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ

ท้องถิ่น 

Leader, leadership, academic leadership, 

leader behavior, leader for change, word 

changing and social changing, collecting 

resources for education, networking system 

administration, educational supervision for 

teacher development in learning management 

for fulfill learner potential, conflict management, 

risk management, interaction and coworker 

development, controlling, following up, 

supporting and school assessment, Relationship 

between school and community and locality 

176714 การบริหารงานวิชาการ   3(3-0-6) 

Academic Affairs Administration 

หลักการและแนวคดิการบรหิารงานวิชาการ 

การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร

และการสอน การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ การประเมินหลักสูตรและการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ การจัดการสื่อการเรียน

การสอน การจัดการประเมินและการวัดผล

การศึกษา การจัดการศูนย์การเรียนรู้และ

สิ่ งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเ รียนรู้   

การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 

และชุมชนแห่งการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ การประเมินและปรับปรุงการบริหาร

176714 การพัฒนาหลักสตูรและ              3(3-0-6) 

การจัดการเรียนรู ้

Curriculum Development and Learning 

Management 

ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด ในการ

พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การ

ประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน 

รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและ

การสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักจัดการ

และคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา

ทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม จริยธรรม

ปรับช่ือ

และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรและการจัดการเ รียนรู้การบริหาร

งานวิจัย การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

Principles and concepts of academic 

affairs, academic planning, curriculum and 

instruction development, student-centered learning 

management, curriculum and instruction 

evaluation, innovations and technology for 

curriculum and learning management, learning 

and teaching media management, academic 

assessment and evaluation management, 

educational environment and learning resource 

center management, academic supervision for 

curriculum and community learning development, 

extra-curricular activities management, student 

affairs management, evaluating and improving 

curriculum and learning management, research 

management, academic services management 

for community empowerment 

 

และความสามัคคีในหมู่คณะ การบรหิารจัดการ

ให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

Educational philosophy, principles, 

concepts in curriculum development and school 

curriculum, curriculum assessment, learning 

management for the learner know to analyze 

create for potential development, teaching and 

learning management and tutoring, learning 

assessment and evaluation, activities for remedial 

intervention administration and student activities 

for learner potential development in managing 

and thinking, administration for learner life skill 

development, discipline, merit ethic and group 

unity, administration for learner taking care and 

helping 

  176715 การส่งเสริมและประกันคณุภาพ   3(3-0-6) 

การศึกษา 

Promotion and Quality Assurance in 

Education 

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหาร

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การ

ท า ร า ย ง า นผลก า รป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ข อ ง

สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าผลการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใช้ เพื่ อพัฒนาการศึกษาและ

สถานศึกษา 

Learner potential development, learning 

place and environment administration for 

supporting learning management, principles 

and process in educational quality assurance, 

internal and external educational quality  

assurance system, school self assessment  

report for external quality assurance certify, 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

educational quality assurance controlling and 

following, using the results of educational  

quality assurance for education and school 

development 

  176716 คุณธรรม จริยธรรม                    3(3-0-6) 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Virtue, Ethics and Professional Ethics 

หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต 

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภา

ก าหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตส านึก

สาธารณะและการเสียสละให้สังคม 

Good governance and honesty, professional 

merit and ethics of educational administrator 

school administrator and educational supervisor, 

codes of ethics of teaching profession for  

educational administrator school administrator 

and educational supervisor as the regulation of 

Kurusapa, philosophy of sufficiency economy, 

public mind and sacrifice for social 

รายวิชา

ใหม่ 

176791 สัมมนา    1(0-2-1) 

Seminar 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านการบรหิารการศึกษา 

Finding, data collecting, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering questions on educational 

administration issues 

  ย้ายไป

รายวิชา

บังคับไม่

นับหน่วย

กิตและ 

ปรับรหัส 

ช่ือ และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาเอกเลือก     กลุ่มวิชาเอกเลือก  

   แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต          

   แผน ข ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

      แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต    

      แผน ข ไม่น้อยกว่า                           12 หน่วยกิต 
 

176721 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 

Organization Development 

176721 การพัฒนาองค์การ                    3(3-0-6) 

Organization Development 

 

คงเดิม 

176722 การบริหารสถานศึกษา  3(2-2-5) 

Educational Institutions Administration 

 

  
ปิด

รายวิชา 
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  176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรม         3(3-0-6) 

การนิเทศการศึกษา 

Supervision, Plan and Supervision  

Activities in Education 

หลักการ แนวคดิ เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและการ

สื่อสาร กลวิ ธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี 

ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางาน

วิชาการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การ

สร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู  

นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบ

การศึ กษากั บระบบอ่ืนในสั งคม การวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา

แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และ

การน าสู่ การปฏิบัติ  การประเ มินและการ

ปรับปรุงแผนการนิเทศ 

Principles, concepts, supervision 

technique, supervision implementation, 

supervision psychology and communication, tactics 

of knowledge transferring, theory academic 

production, culture in academic development 

for learning person, empowerment, 

reinforcement and teacher potential 

development, educational policy and educational 

system connecting with other social system, 

planning for educational quality development, 

supervision planning development follow the macro 

context and geosocial, arranging supervision 

implementation plan, project and 

implementation, assessment and supervision 

adjusting plan 

รายวิชา

ใหม่ 

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

สารสนเทศส าหรับการศึกษา 

Innovation and Information Technology  

for Education 

แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และ

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี             3(3-0-6) 

สารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology  

in Education 

หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และ

การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรม

ปรับช่ือ 

และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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เครือข่ายการเรียนรู้การออกแบบการสร้างการ

น าไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

Concepts, theories, educational technology 

and innovation which promote learning quality 

development, analyzing problems of using  

information technology, learning center and 

network, designing, building, implementing,  

evaluating innovation  

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ

ปรับปรุงนวัตกรรม 

Principles, concepts, media designing, 

innovation, information technology for learning, 

information technology for communication,  

media applying and assessment, innovation, 

information technology for learning, problem 

analyzing for using innovation and educational 

information technology, innovation adaptation 

 

176724 การจัดการความรู้ในองค์การ  3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Knowledge Management in Educational 

Organizations 

176724 การจัดการความรู้ในองค์การ       3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Knowledge Management in Educational 

Organizations 

 

 

 

คงเดิม 

  176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา      3(2-2-5) 

Educational Policies and Strategies 

การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและ

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษา  

การปรับปรุงและพัฒนานโยบายการศึกษา 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การ

ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดท า

แผนงานโครงการและการน ากลยุทธก์ารศึกษาสู่

การปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงนโยบาย

และแผนกลยุทธก์ารศึกษา 

Educational systems analysis, theories 

and critical analysis of educational policies, 

improving and developing educational policies, 

theories and educational strategic 

administration, developing educational policies 

and strategies for sustainable development, 

developing educational strategic plans, 

developing project plans and implementing 

educational strategic plans to practice, 

evaluating and improving educational policies 

and strategic plans 

 

ย้ายมา

จากหมวด

วิชาเฉพาะ

ด้าน 

กลุ่มวิชา 

เอกบังคับ

และปรับ

รหัสวิชา 

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

Educational Quality Management 

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 

Educational Quality Management 

 

คงเดิม 
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สาระที่

ปรับปรุง 

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 

การศึกษา 

Law for Educational Administrators 

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหาร             3(3-0-6) 

การศึกษา 

Law for Educational Administrators 

 

คงเดิม 

176728 การวิจัยและการประเมิน  3(2-2-5) 

โครงการทางการศึกษา 

Research and Projects  Evaluation in 

Education 

176728 การวิจัยและการประเมิน            3(2-2-5) 

โครงการทางการศึกษา 

Research and Projects  Evaluation in 

Education 

 

คงเดิม 

176729 การนิเทศการศึกษา  3(2-2-5) 

Educational Supervision 

 

  
ปิด

รายวิชา 

  176729 การบริหารทรัพยากรมนษุย์           3(3-0-

6) 

ทางการศึกษา 

Human Resource Management in 

Education 

จิตวิทยาการบรหิาร ทฤษฎ ีรูปแบบ ระบบ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง

การศึกษา การบรหิารเพื่อเสริมพลังอ านาจ การ

ประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง

การศึกษา 

Administrative psychology, theories, 

models, administrative system and educational 

human resource development, administration for 

empowerment, assessment and educational 

human resource administrative adaptation, 

laws and regulations concerning educational 

human resource administration 

 

รายวิชา

ใหม่ 

176730 การบริหารความเสี่ยงในองค์การ  3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Risk Management in Educational 

Organizations 

176730 การบริหารความเสี่ยงในองค์การ   3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Risk Management in Educational 

Organizations 

 

คงเดิม 

176731 การบริหารงานกิจการ  3(3-0-6) 

นักเรียนนักศึกษา 

Student Affairs Administration 

  
ปิด

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

ปรับปรุง 

  176731 สถิติเพื่อการวิจัย                       3(2-2-5) 

Statistics for Research 

กรอบมโนทัศน์ของกระบวนการทางสถิติ

ขั้นตอนการใช้สถิติในงานวิจัยทางการศึกษา  

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การ

ประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานของ

คา่สถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม และการประยุกต์โปรแกรมส าเ ร็จ รูป 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัย 

Statistics framework, procedures applied 

in educational research, probability, random 

sampling,  parameters, distribution of the 

statistical estimation and hypothesis testing of 

the statistics, regression analysis, analysis of 

variance, analysis of covariance, applications of 

software on statistical analysis of data for 

research 

 

ย้ายมา

จากหมวด

วิชา

พื้นฐาน 

ทาง

การศึกษา 

กลุ่มวิชา 

เอกบังคับ

ปรับรหัส  

ช่ือ และ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

176781 ประสบการณ์วิชาชีพทางการ  3(1-4-4) 

บริหารการศึกษา 

Professional Experience in Educational 

Administration 

การฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารของ

องค์การทางการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์

ในการบริหารการศึกษาในองค์การการศึกษา  

การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหารทั้ง

ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ การสัมมนาเกี่ยวกับ

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการ

ปฏบิัติงาน 

Educational administration internship through 

participating in the educational organization 

administration activities and/or having educational 

administration experience in an educational  

organization, observation and analysis of  

administration process in terms of theory and 

practice, seminar in knowledge and experiences 

gained from practice 

 

176742 ปฏิบัติการวชิาชีพบริหารการศึกษา    3 หน่วยกิต 

Professional Practicum in               (90 

ชั่วโมง) 

Educational Administration 

การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ

ปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อย

กว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหาร

สถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา 

ร้อยละ 5 

School administration and educational 

administration practicum at least 90 hours, 

consisting of school administration practicum 50 

percent and educational administration 

practicum 50 percent 

 

 

 

ปรับรหัส 

ช่ือ และ

ค าอธบิาย

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

ปรับปรุง 

176782 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร  3(2-2-5) 

การศึกษา 

Special Topics in Educational 

Administration 

ประเด็นส าคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา เช่น ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหาร

บุคคล 

Significant and contemporary issues in 

educational administration as problems in  

educational form problem in academic and 

problems in personal administration 

176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร          3(2-2-5) 

การศึกษา 

Special Topics in Educational 

Administration 

ประเด็นส าคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา เช่น ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหาร

บุคคล 

Significant and contemporary issues in 

educational administration as problems in  

educational form problem in academic and 

problems in personal administration 

 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์   

แผน ก แบบ ก1    40 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก1                            42(5) หน่วยกิต  

176799 วิทยานิพนธ์   40 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา

นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับการบรหิารการศึกษา 

Developing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving, innovation 

development, publishing on educational  

administration topic 

176793 วิทยานิพนธ์                         42 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา

นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับการบรหิารการศึกษา 

Developing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving, innovation 

development, publishing on educational administration 

topic 

 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

แผน ก แบบ ก2    12 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2    12 หน่วยกิต  

176798 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร

การศึกษา 

Developing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving, publishing 

on educational administration topic 

 

176792 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

Thesis 

ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับการบรหิารการศึกษา 

Developing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving, publishing 

on educational administration topic 

 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6 หน่วยกิต  

แผน ข     6 หน่วยกิต แผน ข     6 หน่วยกิต  

176797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หน่วยกิต 

Independent Study 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6 หน่วยกิต 

Independent Study 

ปรับรหัส 

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

ปรับปรุง 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์

เผยแพร ่ในหัวข้อทางด้านการบรหิารการศึกษา 

Finding, data collecting, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting and 

discussing, publishing on educational administration 

topic 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การน าเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์

เผยแพร ่ในหัวข้อทางด้านการบรหิารการศึกษา 

Finding, data collecting, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting and 

discussing, publishing on educational administration 

topic 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     5 หน่วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   3(3-0-

6) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน

ระดับกลางและสูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการ

เขียนเชิงวิชาการ 

Academic English at intermediate and 

upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   3(3-0-

6) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน

ระดับกลางและสูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการ

เขียนเชิงวิชาการ 

Academic English at intermediate and 

upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

คงเดิม 

  176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม           1(0-2-1) 

ทางการบริหารการศึกษา  

Seminar in Educational Administration 

การน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวโน้ม

ทางการบริหารการศึกษา สัมมนาประเด็นหัวข้อ

การท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา 

การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์ 

Presenting topics in problems and trends of 

educational administration research, seminar 

topics of educational administration thesis, 

presenting thesis proposal for criticizing 

รายวิชา

ใหม่ 

  176782 ภูมิภาคศึกษา   1(0-2-1) 

Regional Studies 

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่าง ๆ  เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 

Study educational data and document of 

other countries in economy politics social  

language and culture compare with Thailand 

Including study tour inside Thailand and aboard 

รายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศึกษา  

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

 

กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก 1 
 

แผนการศึกษาปี 2555 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี 2557 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ส าหรับระดบั

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ส าหรับระดบั

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

176799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 176793 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10(3) หน่วยกิต  รวม 10(3) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

354599 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 176793 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 

   176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

บรหิารการศึกษา 

Seminar in Educational Administration 

1(0-2-1) 

   176782 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10(2) หน่วยกิต 

 

 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

176799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 176793 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

10 หน่วยกิต 176793 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 



134 

กรณจีัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก 2 

 

แผนการศึกษาปี 2555 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี 2557 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ส าหรับระดบั

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

176701 บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา 

Integration Disciplinary of Education 

3(3-0-6) 176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Science 

3(2-2-5) 

176702 สถิติเพื่อการวิจัย 

Statistics for Research 

3(2-2-5) 176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 

Educational Administration and School 

Administration 

3(3-0-6) 

176711 หลักการบรหิารการศึกษาขั้นสูง 

Advanced Principles of Educational 

Administration 

3(3-0-6) 176712 การพัฒนาวิชาชีพการศกึษา 

Professional Development in Education 

3(3-0-6) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต  รวม 9(3) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176703 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Science 

3(2-2-5) 176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

Leader in Academic Affairs 

3(3-0-6) 

176712 นโยบายและกลยุทธก์ารศึกษา 

Educational Policies and Strategies 

3(2-2-5) 176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

Curriculum Development and Learning 

Management 

3(3-0-6) 

176713 ภาวะผู้น าและการบรหิารทรัพยากร

มนุษยท์างการศึกษา 

Leadership and Human Resource 

Management in Education 

3(3-0-6) 176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 

Promotion and Quality Assurance in 

Education 

3(3-0-6) 

176714 การบรหิารงานวิชาการ 

Academic Affairs Administration 

3(3-0-6) 176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Virtue, Ethics and Professional Ethics 

3(3-0-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
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ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

176791 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 176782 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176792 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 176742 ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

Professional Practicum in Educational 

Administration 

3 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

บรหิารการศึกษา 

Seminar in Educational Administration 

1(0-2-1) 

   176792 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9(1) หน่วยกิต 
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กรณจีัดการศกึษาตามแผน ข 

 

แผนการศึกษาปี 2555 

ช้ันปีที่ 1 

 ภาคการศึกษาตน้  

แผนการศึกษาปี 2557 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ส าหรับระดบั

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

176701 บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา 

Integration Disciplinary of Education 

3(3-0-6) 176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Science 

3(2-2-5) 

176702 สถิติเพื่อการวิจัย 

Statistics for Research 

3(2-2-5) 176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา 

Educational Administration and School 

Administration 

3(3-0-6) 

176711 หลักการบรหิารการศึกษาขั้นสูง 

Advanced Principles of Educational 

Administration 

3(3-0-6) 176712 การพัฒนาวิชาชีพการศกึษา 

Professional Development in Education 

3(3-0-6) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต  รวม 9(3) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

176703 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social 

Science 

3(2-2-5) 176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

Leader in Academic Affairs 

3(3-0-6) 

176712 นโยบายและกลยุทธก์ารศึกษา 

Educational Policies and Strategies 

3(2-2-5) 176714 การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ 

Curriculum Development and Learning 

Management 

3(3-0-6) 

176713 ภาวะผู้น าและการบรหิารทรัพยากร

มนุษยท์างการศึกษา 

Leadership and Human Resource 

Management in Education 

3(3-0-6) 176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

Promotion and Quality Assurance in 

Education 

3(3-0-6) 

176714 การบรหิารงานวิชาการ 

Academic Affairs Administration 

3(3-0-6) 176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

Virtue, Ethics and Professional Ethics 

3(3-0-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี 2555 

ช้ันปีที่ 2 

 ภาคการศึกษาตน้  

แผนการศึกษาปี 2557 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

176791 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หน่วยกิต 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 176782 ภูมิภาคศึกษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

2 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11(1) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
176797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หน่วยกิต 176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

176xxx วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 176742 ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 

Professional Practicum in Educational 

Administration 

3 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

176xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ

บรหิารการศึกษา 

Seminar in Educational Administration 

1(0-2-1) 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

4 หน่วยกติ 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10(1) หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ช 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฌ 

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  ราชบุร ี

- โกศล มีคุณ (2535) มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร เอกสารการสอน วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  

ราชบุร ี

- ผลของการฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(2545) 
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- การวิจัยสร้างเคร่ืองมือวัดพหุมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุมีผล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(2552) 

- การวิจัยสร้างเคร่ืองมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมชนิดทั่วไป  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 

พฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 17-19 ส.ค.49 
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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,(1999). “Summate rating method for measuring moral reasoning ability” Presented  

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

Senica,Taipei Taiwan 
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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. 
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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 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบรหิาร

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 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการให้การ

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  
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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.การศึกษาแห่งชาติ 

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 
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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). ปกิณกะการบรหิาร. 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, สันตสิุข สันตศิาสนสุข, สดใส นยิมจันทร์  : การศึกษาสภาพและ

ความต้องการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 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 ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาตามการรับรู้ของต ารวจ สังกัด

กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

- วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล : ใครคือผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็น

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 

สังกดักรุงเทพมหานคร 
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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 
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ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

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

 มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

ผลงานวิจัย 

สันติ  บูรณะชาต.ิ (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. หัวห น้าส่ า นักวิ ช าวิทยาการขั ดการและสารสนเทศศาสต 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. 

นางสาวโสภา อ่านวยรัตน์ รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต และ ดร.สุนทร คล้ายอ ่า. (2555) การพัฒนา

รูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา. พิษณุโลก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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ภาคผนวก ญ 

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 วจิัยและพ ัฒนา

หลักสูตร 

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 ัฒนศกึษาศาสตร ์ 

 

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 



 

197 

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 
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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 ษ - ไ ทย 

M.S.University of Braoda, India 

 

M.S.University of Braoda, India 

 

วิทยาลั ยวชิ าการ ศกึษา 

ปร ะสานม ิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

360 360 360 360 360 

3 นาง ธดิาวัลย์  อุ่นกอง 3520700292xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

ศษ. ม . 

ศษ. บ. 

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 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 

5* 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 

….. 
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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 

6 นาง สาวโสภ า อ้ านวยร ัตน์ 

 

 

35019005xxxxx อาจาร ย์ กศ. ด. 

ศษ. ม . 

บธ.บ. 

การบร ิ หารการศกึษา 

อาช ีวศกึษา 

การบร ิหารงานบุ คคล 

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 

7 นายฐ ิตชิ ัย ร ักบ้าร ุง 52 10 20 00xxxxx อาจาร ย์ ปร . ด. 

ศษ. ม . 

ศศ.บ. 

กศ. บ. 

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 

8 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 

9 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 

10* นายสันติ  บูร ณ ะช าติ 35 50 90 0 1xxxxx อาจาร ย็ Ph.D. 

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 

11 

 

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 
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