
 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการศกึษา   

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 

 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร 

5 

11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 5 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 5 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 

6 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 6 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 8 

1.2 ความส าคัญ 8 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

  

  



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศกึษา 10 

1.1 ระบบ 10 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 10 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 10 

2. การด าเนินการหลักสูตร 10 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 10 

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 10 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 10 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสติในข้อ 2.3 10 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 11 

2.6 งบประมาณตามแผน 12 

2.7 ระบบการศกึษา 12 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม

มหาวิทยาลัย 

12 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 13 

3.1 หลักสูตร 13 

 3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 13 

 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 14 

 3.1.3 รายวิชา 15 

 3.1.4 แผนการศกึษา 19 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 26 

 ความหมายของเลขรหัสวิชา 33 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่และคุณวุฒิของอาจารย์ 34 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 34 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 37 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา) 37 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืวิจัย 37 



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 40 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 42 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตร

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

47 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 55 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 55 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 55 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 57 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 57 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 58 

2. บัณฑติ 58 

3. นิสติ 58 

4. คณาจารย์ 58 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 59 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 59 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 60 

หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน  

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 62 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 62 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 63 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 63 

  

  

  



สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2561 

64 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 79 

ภาคผนวก ค ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนยีบัตรทางการ

ศกึษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 

87 

ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ

ประสบการณว์ิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ผูบ้ริหารการศึกษา และศกึษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

105 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสรา้งหลักสูตร 118 

ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร 

 136 

ภาคผนวก ช  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา 

139 

ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 152 

ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 195 

 



 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยการศกึษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 0481 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ช่ือเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 

ช่ือย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 

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

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

3. วิชาเอก

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 จ านวนไม่นอ้ยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 

แบบ 2.1(1) จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

แบบ 2.1(2) จ านวนไม่น้อยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนิสติไทยและต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ก าหนดเปิดสอนในปีการศกึษา 2563 

6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

6.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที.่....66(10)/2562...วันที่....3......เดือน…ตุลาคม....พ.ศ....2562..... 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่....13/2562.....วันที่.....16.....เดือน....ธันวาคม.......พ.ศ....2562......          

6.5 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม 

 ครั้งที.่....1/2563.....วันที.่....18.....เดือน.....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2563... 

6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที.่....1/2563.....วันที.่....23.....เดือน.....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2563... 

6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

 วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

8.2 ผูบ้ริหารการศึกษา 

8.3 ศกึษานิเทศก์  

8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา 

8.6 นักวิจัยทางดา้นการบริหารการศึกษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังกฤษ-ไทย 

M.S. University of 

Baroda, India 

M.S. University of 

Baroda, India 

วิทยาลัยวชิาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

 

2512 

2 นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง 35207002XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบรหิารการศึกษา 

การบรหิารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยแวสเทิร์น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2558 

2545 

2536 

3 นายสันติ บูรณะชาติ 35509001xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

4 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Educational 

 

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, 

India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  

2540 

 

2536 

2530 

5 นางสาวโสภา 

อ านวยรัตน์ 

3501900XXXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบรหิารการศึกษา 

อาชีวศกึษา 

การบรหิารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540 

6 นางสาวธารารัตน์   

มาลัยเถาว ์

34012000xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

วท.ม. 

 

 

บธ.บ. 

บรหิารการศึกษา 

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2558 

2553 

 

 

2548 
 

 

9.2 ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายโกศล มีคุณ 370020002XXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร 

จิตวทิยาสังคม 

 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  

วิทยาลัยวชิาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2524 

 

2518 

 

2515 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

2 นายศักดิ์ชัย   

นิรัญทวี         

310020146XXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

 

อ.ม. 

กศ.บ. 

พัฒนศึกษาศาสตร์ 

 

ปรัชญา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

วิทยาลัยวชิาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2532 

 

2521 

2517 

3 นางอัจฉรา   

วัฒนาณรงค์ 

310200265XXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

ภาษาอังกฤษ 

University of North Texas, 

U.S.A 

University of North Texas, 

U.S.A 

วิทยาลัยวชิาการศึกษา 

พระนคร 

2534 

 

2530 

 

2516 

4 นางสาววิภาภรณ์  

ภู่วัฒนกุล 

310020072XXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

MA. 

 

กศ.บ. 

 

Educational 

Administration 

English for Non-

Native Speakers 

ภาษาอังกฤษ 

Southern Illinois 

University, U.S.A 

Central Missouri State 

University, U.S.A 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2536 

 

2526 

 

2518 

5 นางธารินทร์ 

รสานนท์ 

31202005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

ชีววทิยา 

Illinois State University, 

U.S.A  

Northeastern Illinois, U.S.A 

 

วิทยาลัยวชิาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2519 

 

2516 

 

2508 

6 นายสมศักดิ์  

เอี่ยมคงส ี

32001007xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 

 

การอุดมศึกษา 

 

การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2545 

 

2532 

 

2524 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 

- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 

จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ

กระจายรายได้แก่ประชากร กระบวนการพัฒนาได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

ที่ก าหนด มิได้ท าให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้ ดังนั้นจึงมีการ

ปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 ถึง 12 และการปฏิรูปการศึกษาก าหนด

แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกท าให้ประเทศไทยต้องปรับยุทธศาสตร์รองรับ  

การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่ส าคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจ าเป็น

เร่งดว่นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนา ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรขององคก์รทางการศกึษาใหม้ีความสามารถ

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง

ศักยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  การ

สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  และการสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทย และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ก็มีส่วนส าคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนา ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนคต ิคุณธรรม 

ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างาน ให้ เป็นผู้ที่ทรงความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม 

สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 ที่จะต้องแขง่ขันกันด้วยความรู้ ความคิด

สร้างสรรค ์และนวัตกรรม 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จุดเน้น และประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ภายใต้

เงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ ไทยมีความจ าเป็น 

ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหารากฐานส าคัญ ที่เป็นจุดอ่อน 

และข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อที่จะใช้ ประโยชน์

จากจุดแข็ง และจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่ง

ส าหรับการพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12          

นั้น ได้ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิด

บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้น  การพัฒนาคน 

ให้มคีวามเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้

ด าเนินชีวติ ที่ดมีีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต
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อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการ

เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน วีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี

และวัฒนธรรม อีกทั้งการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี

ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์  และอยู่

กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหต้้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ

ตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญใน

การใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวติ และอาชีพ 

   นอกจากนีย้ังได้ยึด “วิสัยทัศนภ์ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ              

ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช 

อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ             

การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ            

อย่างสันตสิุขเป็นปึกแผน่มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน 

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศ และการอยู่

ร่วมกันอย่างสันตปิระสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy 

Program in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผูน้ าหรือผูบ้ริหารทางการศกึษาทีเ่ป็นผู้ก าหนด

นโยบาย เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ และเกณฑ์ในการพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประชาธิปไตย และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้น าทางการศกึษาที่มีคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลก สอดคล้องกับแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยทีมุ่่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการเป็น

ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมีลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ

คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

ไปส ารวจและจัดบริการทางการศกึษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการด ารงอยู่

ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภบิาล  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้น าทางการศึกษาให้

เช่ียวชาญการบริหารจัดการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา

การศกึษาของชาติสูส่ากล 

1.2 ความส าคัญ   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา

บุคคลให้มีคุณภาพเกิดความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมอันเหมาะสมจ าเป็นต่อการพัฒนา

การศึกษามีคุณลักษณะของผู้น าด้านการบริหาร ความสามารถด้านวิชาการและการวิจัย ความเป็นผู้มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการศึกษา เหมาะสมกับการเป็นนักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ อันจะได้น าไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ ได้ ตลอดจน

การพัฒนาก าลังค าให้มีทักษะและสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน 

ท้องถิ่น และประเทศชาติใหย้ั่งยืนตอ่ไป  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์จะผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สนองตอบต่อความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการศึกษา รวมทั้งความจ าเป็นในการ

พัฒนาวชิาชีพทางการบริหารการศกึษาหลักสูตรนีจ้งึมวีัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 

1.3.1 เพื่อเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ

ความเป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการบริหาร สามารถ 

จะก าหนดนโยบาย และวางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.3.2 เพื่อเป็นนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ  

องค์ความรูใ้หม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

1.3.3 เพื่อเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่น าผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ในการพัฒนาการศกึษา ด้วยแนวคิดทฤษฎีระบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถ

เลือกน าไปปฏิบัติได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

และตอบสนองต่อความต้องการ 

ในการพัฒนาการทางการศกึษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดย

น าผลการประเมินหลักสูตร

เ กี่ ย ว กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง

การศึกษาและความพึงพอใจ 

ขององค์กร สถานศึกษาที่ 

มีต่อดุษฎีบัณฑิต 

2. การสรา้งความสัมพันธ์และ

ระบบเครือข่ายกับองค์กรของ

รัฐเช่น ครุุสภา มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

และหนว่ยงานภาคเอกชน

องค์กรมูลนธิิและสถาบัน 

การศกึษาเอกชน มาระดม

ความคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ให้มคีุณภาพและเหมาะสม

กับความเป็นจริง 

หลักฐาน 

1. รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2. รายงานการปรับปรุง 

ผลที่ได้จากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนการตอบกลับ

แบบสอบถามไม่น้อยกว่า  60 % 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ 

จ า น วนหน่ ว ย ง านบุ ค คล 

ที่ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการไม่นอยกว่า 3 ครั้ง/ปี 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผูส้อน 

จัดการอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางวิชาการในเวที “วิชาการ” 

หลักฐาน 

1. สรุปผลการประชุม 

2. บทความและแนวคิดใหม่

งานวิจัยทางการศกึษา 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและ

บทความตลอดจนงานวิจัย 

3. การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

    การจัดหาและจัดการ 

ด้านเครื่องมือ ICT เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียน 

การสอน 

 
 

หลักฐาน 

รายงานการส ารวจความ

ต้องการด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนเครื่ องมือที่ ใ ช้ เพิ่ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ รี ย น 

การสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี  

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาที่ 2 เดือน พฤศจกิายน - มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 1 การรับเข้า

ศกึษา ข้อ  7 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา   

7.1 วุฒิการศกึษา 

 7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่

มีผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 7.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผดิอันเป็นลหุโทษ 

 7.3 ไม่เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 7.4 เป็นผูม้ีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

การคัดเลือกผู้เขา้ศกึษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

1. การก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลือกเข้าศกึษา 

2. จัดอบรมให้ความรูด้้านการวิจัยและการบริหารการศกึษาเพิ่มเติม ให้แก่นสิิตระหว่าง

การศกึษา 

3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและค าแนะน าด้านวิจัยให้แก่นิสติตั้งแตเ่ริ่มเข้าศึกษา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

        1) หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2  2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 3   2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   2 2 2 

        2) หลักสูตรแบบ 2.1 (1)  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 - - - - - 

ช้ันปีที่ 2  - - - - 

ช้ันปีที่ 3   - - - 

รวม - - - - - 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   - - - 

        3) หลักสตูรแบบ 2.1 (2)  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
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2.5.2 ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

        หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

 1.1 หมวดเงินเดอืน 

 1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

5,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

5,300,000 

3,300,000 

2,000,000 

5,630,000 

3,630,000 

2,000,000 

5,993,000 

3,993,000 

2,000,000 

6,392,300 

4,392,300 

2,000,000 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใชส้อย 

2.3 หมวดค่าวัสด ุ

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

3. งบลงทุน 

 3.1  หมวดครุภัณฑ ์

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

4. งบเงินอุดหนุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมรายจ่าย 11,580,000 11,880,000 12,210,000 12,573,000 12,972,300 

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  √ แบบช้ันเรยีน 

            แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

            แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

        แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

        อื่น ๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอกไม่มงีานรายวิชา (Course Work) จะต้องท าวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต  

หลักสูตรแบบ 2.1(1) ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                

ต่อปริญญาเอก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.1(2) ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                

ต่อปริญญาเอก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 

ล าดับ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. มคอ.1 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 (1) 

แบบ 

2.1 (2) 

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า - 12 - 36 - 12 36 

 1.1 หมวดวิชาแกน - - - 9 - 3 9 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 27 - 9 27 

    1.2.1 วิชาเอก - - - 9 - 3 9 

    1.2.2 วิชาชีพบรหิาร 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏบัิติการบริหาร 

- - - 18 

12 

6 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

18 

12 

6 

    1.2.3 วิชาเลอืก - - - - - 3 - 

2 วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 36 72 36 72 36 36 

3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ - - - - (3) (3) (3) 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า 48 48 72 72 72(3) 48(3) 72(3) 

หมายเหตุ 1. แบบ 2.1(1) หมายถึง โครงสรา้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา ตามเกณฑ์ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นสิิต 

                   มีพื้นฐานด้านการบริหารการศกึษา ตามเงื่อนไขของสมาคมวิชาชีพแล้ว  

                2. แบบ 2.1(2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา ตามเกณฑ ์มคอ. สกอ. และตามเงื่อนไข 

                   ของสมาคมวิชาชีพ ในกรณีที่นิสติไม่มีพื้นฐานดา้นการบริหารการศึกษาตามเงื่อนไขของ

สมาคมวิชาชีพ      
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า      72 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์   72 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 

 

3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1(1) 

งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาแกน         3 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวน   9 หน่วยกิต 

2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       จ านวน   3 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational institutions in 

the digital age 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance 
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 2.2) วิชาชีพบริหาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  3 หน่วยกิต          

                      2.2.1) รายวิชา ไม่น้อยว่า จ านวน    3 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according to 

educational standards 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context  

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics  

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

3(2-2-5) 

          2.3) วิชาเลือก ไมน้่อยกว่า    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176841 การบริหารงบประมาณทางการศกึษา 3(3-0-6) 

 Educational Budget Management  

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศกึษา 3(3-0-6) 

 Law of Educational Development  

176843 การวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนานโยบาย 3(2-2-5) 

 Analysis for policy development  

หมายเหตุ นิสติสามารถเลือกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาเลือกได้ 

                                     3) วิทยานิพนธ์    จ านวน 36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies 
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(2) 

งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน         9 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology   

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176803 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศกึษาสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Academic administration according to the modern educational context  

   

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวน  27 หน่วยกิต 

2.1) วิชาเอก       จ านวน   9 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational institutions  

in the digital age 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance  

 2.2) วิชาชีพบริหาร จ านวน   18 หน่วยกิต

         2.2.1) รายวิชา จ านวน    12 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context  

176823 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics  

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

 

3(2-2-5) 
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         2.2.2) การปฏิบัติการบริหาร    จ านวน 6 หน่วยกิต 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 3 (หน่วยกิต) (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in schools  

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา     3 (หน่วยกิต) (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration  

in Educational Organizations 

 

   

3) วิทยานิพนธ์    จ านวน 36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1 (1) 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational 

institutions in the digital age 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2                   

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176XXX วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 รวม 8(1) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1 (2)  
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational 

institutions in the digital age 

 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2                   

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176803 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศกึษาสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Academic administration according to the modern 

educational context 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational 

context 

 

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 12(1) หนว่ยกิต 

 

 

23



ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance  

176823 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational 

economics 

 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

Professional Practicum in Educational Administration in schools 

3  (หน่วยกิต)  

(90 ช่ัวโมง)  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 15(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education 

Administration 

3(2-2-5) 

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

Professional Practicum in Educational Administration  

in Educational Organizations 

3 (หน่วยกิต)  

(90 ช่ัวโมง) 

176891 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 11 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง       3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย กระบวนการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

Principles, concepts and theories of research, research methodology, types of research, 

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

design in educational administration, tools construction, data analysis, research report writing, researcher 

ethics and ethics of human research 

 

176802 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา     3(3-0-6) 

Human Resource Management in Education 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เชิงรับ และเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศกึษาให้

สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

Proactive, receptive and strategic human resource management Analysis and planning of 

human resource management strategies Administration and development of human resource 

capacity in educational organizations in line with global and social change context 

 

176803  การบรหิารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่   3(3-0-6) 

Academic administration according to the modern educational context 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการสอนเสริม การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ

ประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 Principles, concepts and theories of academic administration for quality and excellence, 

Curriculum development, Learning management and supplementary teaching, curriculum and 

learning assessment, practice in assessment and improving curriculum and learning management, 

learner development activities, innovative media and technology for learning, measurement and 

evaluation of students learning 
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176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดจิิทัล   3(3-0-6) 

Innovation in educational administration and educational institutions in the 

digital age 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหารการศึกษา การบริหารองค์การ ส านักงานและองค์

คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานทั่วไป นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสู่สังคมผูสู้งวัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและสถานศกึษา  

 Principles, concepts and theories in educational administration, organization, office and 

personnel administration, academic administration, budget administration, management of learning 

resources and environment to promote learning, general administration, innovation and administrative 

technology to support changes in the digital age, guidelines for managing lifelong education for the 

elderly society, laws related to education administration and educational institutions  

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ     3(3-0-6) 

Professional Executive Spirituality 

จติวิญญาณและอุดมการณ์ของผูบ้ริหารมืออาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะ

แห่งอนาคตของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ภาวะผู้น า การจัดการความรู้และการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

The spirit and ideology of professional administrators, desirable characteristics, competencies, 

and future skills of modern administrators, guidelines for administrators development, leadership, 

knowledge management and building a learning community moral and professional ethics of 

educational administrators 

 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง     3(3-0-6) 

Academic leadership with high performance 

 ผูน้ า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย        

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหาร

ความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 
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และประเมินสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, leader for change, being aware 

of global and social changes, 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 

for improving educational quality 

 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according to educational 

standards 

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป 

และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบ

คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศกึษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าผลการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาและ

สถานศกึษา 

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

standard, also educational organizations, quality control system, research process in quality system 

development and educational administration standard, principles and process in educational quality 

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

for external quality assurance certify, educational quality assurance controlling and following, using 

the results of educational quality assurance for education and institution development 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในบรบิททางการศึกษา     3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context 

 ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชากับ

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการน า

ศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา  
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 The development of educational administration by applying the King's sciences, according 

to the philosophy of the sufficiency economy, principles of knowledge in 6  dimensions, principles of 

work strategy for understanding, accessing and developing and the King's sciences for sustainable 

development in the educational context.  King's sciences for the development of teachers to be 

professional teachers.  King's sciences for school personnel development, King's sciences for learner 

development and lesson learned about King's sciences for developing educational institutions. 

 

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics 

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ            

การวางแผนเพื่ อการจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการพัฒนาองค์การ 

กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การและการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดทั่วไปของ

เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับการศึกษา การวิเคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิง

เศรษฐศาสตร์  การพัฒนาการศกึษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Paradigm in organizational theory, general concepts about organization and management. 

planning for organization, human resource management, principles of organization development, 

organizational development process, modern organization and management development, general 

concepts of economics, the relationship of economics and education, value analysis of economic 

education, educational development and national economic development 

 

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารการศึกษา และการ

จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

Innovations and information technology for supporting educational administration and 

learning management, digital for learning, computing science, using big data for educational 

administration and learning management, applying of research results related to innovation and 

information technology for promoting the development of learners learning quality 
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176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา    3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in schools 

การฝกึปฏิบัติการบริหารสถานศกึษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึก

การบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานทั่วไป 

School educational administration practicum at least 90  hours of practice, consisting of 

training in school administration in academic administration, budget management, personnel 

management and general administration 

 

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 3 (หน่วยกิต)(90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in Educational 

Organizations 

การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึก

การบริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบคคล  ุ การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริมการจัด

การศกึษา และการตรวจสอบภายใน 

Educational administration practicum at least 90 hours of practice, consisting of educational 

administration training in policy and plans, promoting distance education, information technology and 

communication, financial and asset management, personal administration, teacher and personnel 

development, educational supervision, monitoring and evaluation of educational management, 

promoting educational management and internal audit 

 

176841 การบรหิารงบประมาณทางการศึกษา     3(3-0-6) 

Educational Budget Management 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้านงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุน

ทางการศึกษา การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศกึษาไทย 

 Theories and concepts of national budget policy, educational budget allocation, guidelines 

for managing educational budget, an analysis of the cost- effectiveness in educational investment, 

an analysis of efficiency and effectiveness in budget allocation of Thai education 
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176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา      3(3-0-6) 

 Law of Educational Development 

 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาการทางการศกึษา 

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

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

the law in education, research process to improve education 
 

176843 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย     3(2-2-5) 

Analysis for policy development  

การวิเคราะห์นโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยเสนอ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษา และแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับ

สากลและระดับชาติ 

Policy analysis and educational strategy plans at both national and local levels, proposing a 

strategy for the development of educational policy and plans in accordance with international and 

national education development 

 

176881 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศกึษา การจัดสัมมนา

และเสวนาประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอและวิพากษ์ประเด็นหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา 

Critical analysis about problems and research trends in educational administration, seminar 

and discussion on research topics of educational administration, presentation and criticism of thesis 

topics in educational administration 

 

176882 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การจัดสัมมนาและเสวนาการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอและ

วิพากษ์โครงรา่งวิทยานพินธ์ทางการบริหารการศึกษา 
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 Seminar and discussion for thesis in educational administration, presentation and criticism 

of thesis proposal in educational administration 

 

176883 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 การศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานต่างประเทศ การน าเสนอข้อค้นพบ

ขององค์ความรู้ และการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง

การศกึษาไทย 

A study of educational information and documents on economy, politics, society, language and 

culture of different countries comparing to Thailand, including studying abroad, presentation of the 

findings of knowledge and analysis for policy development in accordance with the context of Thailand 

education. 

 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ 

จรรโลงความก้าวหน้าทางดา้นการบริหารการศกึษาและวิชาชีพ 

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

innovating in educational administration and administrative professional progress    

 

176892 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality 

creating new body of knowledge in educational administration and administrative professional 

progress    
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก  

ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

176 หมายถึง   สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง  

เลขหลักร้อย: แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

เลขหลักสิบ:     แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง หมวดวิชาแกน 

1 หมายถึง กลุ่มวชิาเอก 

2 หมายถึง กลุ่มวชิาชีพบริหาร (รายวิชา) 

3  หมายถึง กลุ่มวชิาชีพบริหาร (การปฏิบัติการบริหาร) 

4  หมายถึง กลุ่มวชิาเลือก 

8 หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา / ภูมิภาคศึกษา 

9 หมายถึง วทิยานพินธ์ 

เลขหลักหนว่ย: แสดงอนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 นายสมบัติ นพรัก* 36599005xxxxx รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

อังกฤษ-ไทย 

M.S. University of Baroda, India 

M.S. University of Baroda, India 

วิทยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมิตร 

2537 

2519 

2512 

2 นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง* 35207002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2558 

2545 

2536 

3 นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา 

สถติิ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

4 นายลือชา ลดาชาติ 39201007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ป.บณัฑิต 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 

วิชาชีพคร ู

ฟสิิกส์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

2553 

2545 

2544 

5 นายสันติ  บูรณะชาติ* 35509001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครอูุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

6 นายสุนทร คล้ายอ่ า* 31020007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational  

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 

7 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์* 35019005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การบริหารงานบุคคล 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

8 นางอมรรัตน์ วฒันาธร 31005024xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด. 

M.Ed. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  

Educational Studies 

 

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

การสอนฝรั่งเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2550 

2540 

 

2527 

2521 

9 นางเกศราพรรณ  

พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 

37509001xxxxx อาจารย ์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

10 นางสาวธารารัตน์   

มาลัยเถาว์* 

34012000xxxxx อาจารย ์ ค.ด. 

วท.ม. 

 

บธ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

 

คอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง  

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

2558 

2553 

 

2548 

11 นางสาวรุ่งทวิา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย ์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

2557 

2549 

2543 

12 นางสาววิลาวัลย์ โพธิท์อง 32203001xxxxx 

 

อาจารย ์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2547 

13 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

14 นายณัฐวุฒ ิ สัพโส 54705000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย 

2557 

2549 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

15 นายวัชระ  จตุพร 14708000XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษาและผู้น า

ทางการศกึษา 

ศาสนศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสยาม 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2560 

2553 

 

2550 

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

1 นายโกศล มีคณุ* 37002000xxxxx รองศาสตราจารย์ 

 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การวจิัยและพัฒนาหลกัสูตร 

จิตวทิยาสังคม 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมติร 

2524 

2518 

2515 

2 นายศักดิ์ชัย นิรัญทว*ี 31002014xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

อ.ม. 

กศ.บ. 

พัฒนศกึษาศาสตร์ 

ปรัชญา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมติร 

2532 

2521 

2517 

3 นางอัจฉรา  วัฒนาณรงค์* 31020026xxxxx รองศาสตราจารย์ PH.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Higher Education Administration 

Early Childhood Education 

ภาษาอังกฤษ 

University of North Texas, U.S.A 

University of North Texas, U.S.A 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา พระนคร 

2534 

2530 

2516 

4 นางสาววิภาภรณ์  

ภูว่ัฒนกุล* 

31002007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

MA. 

 

กศ.บ. 

Educational Administration 

 

English for Non-Native Speakers 

 

ภาษาอังกฤษ 

Southern Illinois University,  

UNITED STATES  

Central Missouri State University, 

UNITED STATES    

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2536 

 

2526 

 

2518 

5. นายสมศักดิ์  

เอี่ยมคงสี* 

32001007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 

การอุดมศึกษา 

การประถมศึกษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2545 

2532 

2524 

6 นางธารนิทร์ รสานนท์* 31202005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

ชวีวทิยา 

Illinois State University, USA. 

Northeastern Illinois University, USA. 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมติร 

2519 

2516 

2508 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง 35207002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2558 

2545 

2536 

8 นายสันติ  บูรณะชาติ 35509001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครอูุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 36 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายธีระ รุญเจริญ ศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

2 นายวิทยา จันทร์ศลิา รองศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

3 นายปกรณ์ ประจันบาน รองศาสตราจารย์ กศ.ด. การวิจัยและประเมินผล

ทางการศึกษา 

4 นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ปร.ด. การศกึษา 

5 นายฉลอง ชาตรูประชีวนิ รองศาสตราจารย์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

6 นายส าราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศกึษา 

7 นางสาวจติิมา วรรณศรี ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

8 นายอนุชา กอนพ่วง ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

9 นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางการ

บริหารการศึกษาและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรอืวงการวิชาการบริหารการศกึษายอมรับ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มีความเข้าใจองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น

มาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความ

รับผิดชอบและคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการละวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 แบบ 1.1 เริ่มจัดท าในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

5.3.2 แบบ 2.1(1) เริ่มจัดท าในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

5.3.3 แบบ 2.1(2) เริ่มจัดท าในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

5.4.1 แบบ 1.1 จัดท าวิทยานิพนธ์  72 หนว่ยกิต 

5.4.2 แบบ 2.1(1) จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต และเรียนรายวิชา 12 หนว่ยกิต 

5.4.3 แบบ 2.1(2) จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต และเรียนรายวิชา 36 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ในการด าเนินการวจิัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบค าอธิบาย

รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

39



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง 1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาสาระ

ของวิธีวิทยาการวิจัย 

1.2 มีความสามารถเชี่ยวชาญในวิธีวิทยาการวิจัย และ

สนใจติดตามความก้าวหน้าของวิธีวิทยาการวิจัย 

และมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยใน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1.3 สามารถน าวิธีวิทยาการวิจัยมาใช้ในการวิจัยเพื่อ

พัฒนาศาสตร์ และใช้ในการวิจัยประยุกต์เพื่อ

พัฒนาบุคคล และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

2.1 การให้ข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  การ   

โน้มน้าวให้เกิดการยอมรับ และได้รับความร่วมมือ

จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การส่งข่าวสาร ข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับ

ข่าวสารเพื่ อ ชักจูงให้ผู้ รับข่าวสารมีปฏิกิ ริยา

ตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่ง

ต้องการ โดยการสื่อสารในรูปแบบที่ทันสมัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น การสื่อสาร

ผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และช่องทางการสื่ อสารอื่ น  ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด ารงชีวิตประสบความส าเร็จ 

และมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้ดี 

2.3 การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง 

การอ่าน และการส่งสารอื่นๆ ได้แก่ การพูดในที่

ชุมชน การเขียน และการให้การปรึกษา และ

สุนทรียสนทนา เพื่อสร้างความประทับใจในการให้

ข้อมูล โน้มน้าวจูงใจหรือการช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้น าในการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

ประกอบอาชีพ หรือสัมพันธภาพทางสังคมใน

รูปแบบต่างๆ 

3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3.1 มกีารพิจารณาองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการบรรลุ

วิสัยทัศน/์พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร  

3.2 สรา้งองค์ความรูใ้หม่ หรอืแสวงหาความรูจ้าก

ภายนอก ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร 

3.3 วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรยีมพร้อมส าหรับ

การเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต 

3.4 มีการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสาร หรอืองค์

ความรูใ้ห้สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้ภาษา

เดียวกัน 

3.5 การท าให้ผูใ้ช้ความรูส้ามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ี่

ต้องการได้ง่ายสะดวก โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT), Web board หรือบอร์ด

ประชาสัมพันธ์มาช่วยเพื่ออ านวยความสะดวก 

หรอือาจจัดท าเป็นระบบทีมขา้มสายงาน (Cross-

functional Team)  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และ

นวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) 

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) หรอื ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Communities of Practice : CoP) หรอืเวที

แลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Forum) 

4 .  ม ีจ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ว ิช า ช ีพ แ ล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

4.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  

4 .2  จั ด ก าร เรี ยน รู้ โด ยยึ ด ผู้ เรี ย น เป็ น ฐ าน  ให้

ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ       

ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ท า งก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

4.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการด ารงชีวิต และมีการด าเนิน   

การวิจัยที่ค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(2)  เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

(3) เรยีนรู้จากต้นแบบ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  การสังเกตพฤติกรรม 

(2)  การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น  

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

)4 ( มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนือ้หาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ 

การสัมมนา การศกึษาสถานการณจ์รงิ การศกึษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 

(2) การเรียนรูผ้่านกระบวนการวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบ 

(2) การตรวจผลงาน 

(3) การน าเสนอผลงาน 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค ์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

      (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์ทฤษฎีหลักการบริหารการศึกษา 

(2) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์แนวคิดหลักการวิจัยการศกึษา 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การน าเสนอแนวคิดหรอืผลงาน 

(2) การตรวจผลงาน 

(3) การสังเกตกระบวนการท างาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

     (4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม 

(2) การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) ความสามารถท างานเป็นทีม 

(3) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

  (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 

(2) การวิเคราะหส์ังเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3) การท างานเป็นกลุ่ม และการน าเสนอแนวคิดและผลงาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย 

(2) สังเกตจากการท างานกลุ่ม 

(3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ้ละประมวลข้อมูล 

 2.6. สุนทรียศลิป์ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ก าหนดให้นสิิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่นา่สนใจและงา่ยต่อการ

เข้าใจ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่ได้รับ

มอบหมายในช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนสิิต 

(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะพืน้ฐานดา้นการบริหารองคก์าร 

(2) สามารถใหค้ าแนะน าด้านการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ 

 และบริหารทั่วไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศกึษาได้อย่างเร่งด่วน 

(4) มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะหส์ถานการณ์จ าลองและจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์การ ตลอดจนการตีความ

ปัญหาจากการสาธิตแสดงบทบาทสมมติที่จัดขึ้น 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

จะท าการประเมนิทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพด้วยองค์รวม (Holistic) ภายใต้การ 

บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่ 

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ

ทดสอบภาคปฏิบัติในองค์การ 

2. การประเมินศักยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติการใน

องค์การ 

3. การประเมนิทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

4. การประเมินผลด้วยการจัดท ารายงานศึกษาเฉพาะกรณีรายงานการประชุม ปัญหา

องค์การ รายงานการจัดท าโครงงาน และรายงานผลการศกึษาดูงาน 
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ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีความจ าเป็นและความส าคัญยิ่งของการเป็นผู้บริหาร

การศกึษา การฝึกทักษะด้านความรู้ ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ จงึเป็นการแสดง

ความพรอ้มทั้งด้านปัญญาและอารมณข์องการเป็นผู้บริหารองค์การ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

 

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

วิทยานิพนธ์  

176892 วทิยานพินธ์ • •   • •   • • •     •     • • •  

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ 

176881 สัมมนา 1 •    • •   •        •        

176882 สัมมนา 2 •    • •   •        •        

176883 ภูมิภาคศึกษา  •     •            •       
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กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1(1)  

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1.1 หมวดวิชาแกน 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง •    •    • • • •    •     •    
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

     1.2.1 วิชาเอก 

176811 นวัตกรรมทางการ

บรหิารการศึกษาและ

สถานศึกษาในยุคดิจทัิล 
• •   • •   •   •       •   •   

176812 จติวิญญาณความเป็น

ผู้บรหิารมอือาชีพ • •   • •   •   •       •   •   

176813 ความเป็นผู้น าทาง

วิชาการท่ีมสีมรรถนะสูง • •   • •   •   •       •   •   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

    1.2.2 วิชาชพีบริหาร 

     1.2.2.1 รายวิชา 

176821 การสง่เสริมและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

• •   • •   •   •       •   •   

176822 ศาสตรพ์ระราชาสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนในบรบิท

ทางการศึกษา 
• •   • •   •   •       •   •   

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

การพัฒนาองค์การและ

เศรษฐศาสตร์ทางการ

ศึกษา 

• •   • •   •   •       •   •   

176824 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับนักบรหิาร

การศึกษา 

• •   • •   •   •    • •  •   •   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

   1.2.3 วิชาเลือก                         

176841 การบริหารงบประมาณ 

          การเงินทางการศึกษา •  •  • • •   •      •     • • •  

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนา

การศึกษา 
•  •  • •   •            • •   

176843 การวเิคราะห์เพื่อการ

พัฒนานโยบาย •    • • •   •   •    •      •  

วิทยานิพนธ์ 

176892 วิทยานิพนธ์ • •   • •   • • •     •     • • •  
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 

176881 สัมมนา 1 •    • •   •        •        

176882 สัมมนา 2 •    • •   •        •        

176883 ภูมิภาคศึกษา  •     •            •       
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กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1(2)  

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1.1 หมวดวิชาแกน 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง •    •    • • • •    •     •    
176802 การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ทางการศึกษา • •  • • •   •   •        •  •   

176803 การบรหิารงานวิชาการ

ตามบริบทการศึกษา

สมัยใหม ่
• • •  • •   •   •        •  •   

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

     1.2.1 วิชาเอก 

176811 นวัตกรรมทางการ

บรหิารการศึกษาและ

สถานศึกษาในยุคดิจทัิล 
• •   • •   •   •       •   •   

176812 จติวิญญาณความเป็น

ผู้บรหิารมอือาชีพ • •   • •   •   •       •   •   

176813 ความเป็นผู้น าทาง

วิชาการท่ีมสีมรรถนะสูง • •   • •   •   •       •   •   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

    1.2.2 วิชาชพีบริหาร 

     1.2.2.1 รายวิชา 

176821 การสง่เสริมและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

• •   • •   •   •       •   •   

176822 ศาสตรพ์ระราชาสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนในบรบิท

ทางการศึกษา 
• •   • •   •   •       •   •   

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

การพัฒนาองค์การและ

เศรษฐศาสตร์ทางการ

ศึกษา 

• •   • •   •   •       •   •   

176824 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับนักบรหิาร

การศึกษา 

• •   • •   •   •    • •  •   •   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

     1.2.2.2 ปฏิบัติการบริหาร 

176831 ปฏบัิติการวิชาชีพ

บรหิารการศึกษาใน

สถานศึกษา 
• • • • •    •   •        • •   • 

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบรหิาร

การศึกษาในหน่วยงาน

ทางการศึกษา 
• • • • •    •   •        • •   • 

   1.2.3 วิชาเลือก 

176841 การบริหารงบประมาณ 

          การเงินทางการศึกษา •  •  • • •   •      •     • • •  

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนา

การศึกษา •  •  • •   •            • •   

176843 การวิเคราะห์เพื่อการ

พัฒนานโยบาย 
•    • • •   •   •    •    

  
•  

วิทยานิพนธ์ 

176892 วิทยานิพนธ์ • •   • •   • • •     •     • • •  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 

176881 สัมมนา 1 •    • •   •        •        

176882 สัมมนา 2 •    • •   •        •        

176883 ภูมิภาคศึกษา  •     •            •       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

การตพีิมพ์เผยแพร่ก่อนจบการศกึษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 

เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3.1.3 สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.1.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  

3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
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คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการอย่างนอ้ย 2 เรื่อง  

3.2 หลักสูตร แบบ 2.1  

เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนด 

3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3.2.3 สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.2.4 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

3.2.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรอืเทียบเท่า 

3.2.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  

3.2.7 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.2.8 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวชิาการ  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ประกอบด้วยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

(ถ้ามี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ ทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ รวมทั้ง การได้งานท าหรือ 

ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศกึษา 

 

3. นิสิต 

 การรับนิสิต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและ พัฒนานิสิต โดยการ

ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลที่

เกิดกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอ้ร้องเรียนของนิสติ 

 

4. คณาจารย์ 

 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยการ

รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหนง่ทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ SCOPUS และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  และความพึงพอใจของ

อาจารย์ 

 

58



5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ค านึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา 

2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาก าหนดผู้สอน  

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศกึษาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวชิาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศกึษาให้

สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ 

ก ากับ ตดิตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ และการตพีิมพ์ผลงานในระดับบัณฑติศกึษา 

3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมนิวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา 

โดยมุ่งเนน้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิทยาลัยการศึกษาจัดให้มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

เป็นต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี

การศึกษาโดยมีเกณฑก์ารประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งชี ้มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 
 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 
  
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.  มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ      

ปีการศึกษา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์  

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน 

    การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑติใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร

และรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผูใ้ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิาชีพ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทยีบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร  
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 ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ 
 

รายการ 

 

เกณฑ์ สกอ. 
 

มคอ.1 
หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2563 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 1.1 แบบ 2.1(1) แบบ 2.1(2) 

1 งานรายวิชา (Coursework) ไมน่อ้ยกว่า  12  20  33 - 12 36 

 1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน    3  3 - 3 9 

 1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน    17  30 - 9 27 

 1.2.1 วชิาเอก    14  9 - 3 9 

 1.2.2 วิชาชีพบริหาร    3  21 - 3 18 

        1.2.2.1 รายวิชา       - 3 12 

        1.2.2.2 การปฏบัิตกิารบริหาร       - - 6 

 1.2.3 วชิาเลอืก       - 3 - 

2 วิทยานิพนธ์ไมน่้อยกว่า 48 36 60 40 69 36 36 36 36 

3 รายวิชาบังคับไม่หน่วยกิต - - - - (3) (3) (3) (3) (3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 60 60 69(3) 69(3) 72(3) 48(3) 72(3) 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา       

Doctor of Philosophy Program in Educational 

Administration 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

การศึกษาดุษฎบีัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

Ph.D. (Educational Administration) 

ชื่อหลักสูตร      

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา   

Doctor of Philosophy Program in Educational 

Administration     

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การบรหิารการศึกษา) 

ปร.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

Ph.D. (Educational Administration) 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 

และชื่อย่อปรญิญา ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง ปรญิญาใน

สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหนง่ พ.ศ.2554 

ข้อ 3(2)  

 

กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

วทิยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า    69 หน่วยกิต              วทิยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า               72 หน่วยกิต               

176893 วทิยานิพนธ์  69 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสรา้งองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ด้านการบรหิารการศึกษาและวิชาชีพ  

 Constructing body of knowledge by 

systematic research methodology, research 

quality creating new body of knowledge in 

educational administration and administrative 

professional progress 

 

176892 วทิยานิพนธ์  72 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสรา้งองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ด้านการบรหิารการศึกษาและวิชาชีพ  

 Constructing body of knowledge by 

systematic research methodology, research 

quality creating new body of knowledge in 

educational administration and administrative 

professional progress 

 

 

 

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ 

เพิ่มจ านวน

หน่วยกิต 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต      3 หน่วยกิต              รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต               

176881 สัมมนา 1                                 1(0-2-1) 

Seminar I 

176881 สัมมนา 1                                 1(0-2-1) 

Seminar I  
คงเดมิ 

176882 สัมมนา 2                                   1(0-2-1) 

Seminar II 

176882 สัมมนา 2                                   1(0-2-1) 

Seminar II  
คงเดมิ 

176883 ภูมิภาคศกึษา                           1(0-2-1) 

Regional Studies 

176883 ภูมิภาคศกึษา                           1(0-2-1) 

Regional Studies  
คงเดมิ 
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กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

1) หมวดวชิาพื้นฐานทางการศึกษา    3 หน่วยกิต              1) หมวดวชิาแกน แบบ 2.1(1)                  3 หน่วยกิต               

                         แบบ 2.1(2)                9 หน่วยกิต               

176801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

รูปแบบการวิ จั ย  การออกแบบการวิ จั ย

กระบวนการวิจัย สถิตเิพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและ

ระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 

แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิค

การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การ

สร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติ

อ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและ

การประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิต

งาน วิจั ย เพื่ อพั ฒ นาก ารเรียน รู้  ก ารน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 

การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้าง

เคร่ืองมือวิจัย การออกแบบสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรและการสอน การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การ

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การเขียนรายงานผลการวิจั ย การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน  การวิจั ย เชิ งสหวิทยาการทางด้ าน

หลักสูตรและการสอน 

 Principles, concepts, practice in researching, 

research models, research designs, research 

process, statistics for research, quantitative 

and qualitative research, definition and 

research methodology, research types, 

research implementation, research production, 

research institute technique, classroom 

research, process and education research 

176801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง                3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology  

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย ระเบียบ

วิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย กระบวนการวิจัยและการ

ออกแบบการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสร้าง

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย และจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

Principles, concepts and theories of research 

research methodology, types of research, quantitative 

and qualitative research, advanced statistics for 

research, research process and research design in 

educational administration, tools construction, data 

analysis, research report writing, researcher ethics and 

ethics of human research 

ปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

design, tool design, applying fundamental 

statistics and inferential statistics for 

quantitative data, data analysis, writing 

research and assessment report, using 

research results for instruction management, 

application and contraction of research for 

learning development , ability in applying 

research results in teaching learning 

management, researching for teaching 

learning and student development and 

education quality development, research 

methodology for curriculum and instruction, 

research planning and research proposal 

writing, research tools constructing by 

designing and constructing, curriculum and 

instruction innovation research conducting, 

data collecting, data analysis and interpretation, 

conclusion, discussion and suggestion for  

further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and 

instruction 

  176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

Human Resource Management in Education  

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เชิงรับ และ

เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหาร

ท รัพยากรมนุษ ย์  การบ ริหารและพัฒ นาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

บรบิทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

Proactive, receptive and strategic human resource 

management Analysis and planning of human resource 

management strategies Administration and development 

of human resource capacity in educational organizations 

in line with global and social change context                

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  

 

 

176803 การบริหารงานวชิาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่ 

Academic administration according to    3(3-0-6)  

the modern educational context 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบรหิารงานวิชาการ

เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตร           

การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

Principles, concepts and theories of academic 

administration for quality and excellence.  Curriculum 

development, Learning management Learner development 

activities, Innovative media and technology for learning, 

Measurement and evaluation of students learning 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน     30 หน่วยกิต              2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน แบบ2.1 (1)                     6 หน่วยกิต    

                                 แบบ2.1 (2)                   27 หน่วยกิต    

 

     กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            9 หน่วยกิต 

       รายวชิาเอกบังคับ 

     2.1 วชิาเอก แบบ2.1 (1)                                 3 หน่วยกิต 

                     แบบ2.1 (2)                                 9 หน่วยกิต 
 

176811 กระบวนทัศน์เก่ียวกับ 3(3-0-6) 

ทฤษฎอีงค์การและการบริหารการศกึษา 

Paradigms in Organizational Theories  

and Educational Administration 

  

ปิดรายวิชา 

176812 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน      3(3-0-6) 

ของการบริหารการศกึษา 

Quality System and Educational 

Management Standard  

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา                    3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational 

quality according to educational standards 

การวิ เค ราะห์ หลักการ แนวคิ ด  ทฤษฎี

เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป 

และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ 

การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบริหารการศึกษา หลักการและ

กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การประเมินภายนอก การก ากับติดตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา 

Principles, concepts and theories analysis 

concern with quality systems and organizational 

standard, also educational organizations, quality control 

system, research process in quality system 

development and educational administration standard, 

principles and process in educational quality assurance 

,internal and external educational quality assurance 

system, school self assessment report for external 

quality assurance certify, educational quality assurance 

controlling and following, using the results of educational 

quality assurance for education and institution 

development 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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176813 การบริหารการศกึษาและ          3(3-0-6) 

สถานศกึษา การส่งเสริมและประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and 

Educational Institution Supporting 

Educational and Quality Assurance 

  

ปิดรายวิชา 

176814 กลยุทธ์ในการบริหาร 3(3-0-6) 

ทรัพยากรมนุษย ์

Strategic Human Resource Management 

  

ปิดรายวิชา 

176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม       3(3-0-6) 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

Professional Development Merit Ethics 

and Codes of Ethics  

  

ปิดรายวิชา 

  176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา

ในยุคดิจิทัล                                           3(3-0-6) 

หลั ก การ แนวคิ ด  แล ะทฤษฎี ในก ารบ ริห าร

การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการบริหารเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดการศึกษาตลอด

ชีวติเพื่อสู่สังคมผูสู้งวัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

การศึกษาและสถานศึกษา  

 

Principles, concepts and theories in educational 

administration, personnel administration academic 

administration, budget administration and general 

administration, innovation and administrative technology 

to support changes in the digital age, guidelines for 

managing lifelong education for the elderly society, laws 

related to education administration and educational 

institutions 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  176812 จิตวญิญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ      3(3-0-6) 

Professional Executive Spirituality 

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารมืออาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะแห่งอนาคต

ของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ภาวะ

ผู้น า การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

การศึกษาและผูบ้รหิารสถานศึกษา 

The spirit and ideology of professional 

administrators, desirable characteristics, competencies, 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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and future skills of modern administrators. Guidelines for 

administrators development, leadership, knowledge 

management and building a learning community moral 

and professional ethics of educational administrators. 

176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ         3(3-0-6) 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

การเรียนรู้ 

Professional Development Merit Ethics 

 and Codes of Ethics 

 ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ

เครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้

จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม

ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร

ความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน

ร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และ

ประเมินสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ปรัชญา

การศึกษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนา

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า           

การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการ

สอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหาร

จัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีใน

หมู่คณะ การบริหารจัดการให้เกิดการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 

 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 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มสีมรรถนะสูง  3(3-0-6) 

Academic leadership with high performance 

ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรม

ผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ

บริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา

ครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เติบโตเต็มตาม

ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง 

ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ 

ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Leader, leadership, academic leadership, leader 

behavior, leader for change, being aware of global and 

social changes, 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 for 

improving educational quality 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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development, controlling, following up, supporting 

and school assessment, Relationship between 

schoo l  and commun i ty  and l oca l i ty ,  

educational philosophy, principles, concepts 

in curriculum development and school curriculum, 

curriculum assessment, learning management 

for the learner know to analyze create for 

potential development, teaching and learning 

management and tutoring, learning assessment 

and evaluation, activities for remedial intervention 

administration and student activities for 

learner potential development in managing 

and thinking, administration for learner life 

skill development, discipline, merit ethic and 

group unity, administration for learner taking 

care and helping. 

 

 

 

176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรม   3(3-0-6) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Supervision Educational 

Innovation and Information Technology 

 

  

ปิดรายวิชา 

176817 ปฏิบัตกิารวชิาชีพบริหาร       3(90 ชั่วโมง) 

การศึกษา 

Professional Practicum in Educational 

 Administration 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ

ปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่

น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการ

บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการ

บรหิารการศึกษา ร้อยละ 50 

 School administration and educational 

administration practicum at least 90 hours, 

consisting of school administration practicum 

50 percent and educational administration 

practicum 50 percent 

176831 ปฏิบัตกิารวชิาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง) 

Professional Practicum in Educational 

Administration in schools  

 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติ

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหาร

สถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ทั่วไป 

School educational administration practicum at 

least 45 hours of practice, consisting of training in school 

administration in academic administration, budget 

management, personnel management and general 

administration 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  176832 ปฏิบัตกิารวชิาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง

การศกึษา                         3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง) 

Professional Practicum in Educational 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

จ านวน
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Administration in Educational Organizations 

การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติ

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหาร

การศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบคคล  ุ การพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมิ นผลการจัดการศึกษา การส่ ง เส ริมการจัด

การศึกษา และการตรวจสอบภายใน 

Educational administration practicum at least 4 5 

hours of practice, consisting of educational administration 

training in policy and plans, promoting distance 

education, information technology and communication, 

financial and asset management, personal administration, 

teacher and personnel development, educational 

supervision, monitoring and evaluation of educational 

management, promoting educational management and 

internal audit 

หน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

176881 สัมมนา 1          1(0-2-1) 

Seminar 1 

176881 สัมมนา 1                         1(0-2-1) 

Seminar 1  
คงเดมิ 

176882 สัมมนา 2                                1(0-2-1) 

Seminar 2 

176882 สัมมนา 2                                             1(0-2-1) 

Seminar 2 
คงเดมิ 

176883 ภูมิภาคศกึษา                          1(0-2-1) 

Regional Studies 

176883 ภูมิภาคศกึษา                                         1(0-2-1) 

Regional Studies  
คงเดมิ 

     กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า              21 หน่วยกิต 1.2.2 วชิาชีพบริหาร แบบ 2.1(1)                            3 หน่วยกิต 

                            แบบ 2.1(2)                          18 หน่วยกิต 
 

         1.2.2.1 รายวชิา แบบ 2.1(1)                          3 หน่วยกิต                                                                 

                              แบบ 2.1(2)                        12 หน่วยกิต 
 

176821 การบริหารงบประมาณการเงิน   3(3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Budgeting and Fiscal Management  

in Education 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้าน

การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร

งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความ

คุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การบริหาร

งบประมาณการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของ

การศึกษาไทย 

Theories and concepts of finance and 

budget policy of the country, budget 

176841 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา         3(3-0-6) 

Educational Budget Management 

          ท ฤ ษ ฎี แ ล ะแ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ น โยบ ายด้ า น

งบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณทางการ

ศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การ

วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรร

งบประมาณของการศึกษาไทย 

Theories and concepts of national budget policy, 

educational budget allocation, guidelines for managing 

educational budget, an analysis of the cost-effectiveness 

in educational investment, an analysis of efficiency and 

effectiveness in budget allocation of Thai education 

ปรับรหัส

วิชา และ

ปรับเป็น

วิชาเลือก 

แบบ2.1(1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

educational cost analysis in educational 

investment, the budget to analyze the 

effectiveness and efficiency in the allocation 

of Thai education 

176822 การพัฒนาหลักสูตรและ            3(3-0-6) 

การจัดการความรู้ทางการศึกษา 

Curriculum Development and  

Knowledge Management in Education 

  

ปิดรายวิชา 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยี           3(2-2-5) 

สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

Innovation and Information Technology 

 for Education Administration  

  

ปิดรายวิชา 

176824 กฎหมายเพือ่การพัฒนาการศกึษา   3(3-0-6) 

Law of Educational Development 

การวิ เค ราะห์ ระบบ  วิ ธี ก ารแล ะ

กระบวนการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ

การศึ กษ า  ค วามส าคัญ ของการปฏิ รูป

การศึ กษา  หลั กการในพ ระราชบัญญั ติ

การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายและระเบียบ

ข้อบั งคับทางการศึกษา การประยุกต์ ใช้

ก ฎ หม าย  ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า  ก าร ใช้

กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทาง

การศึกษา 

 

Analysis system, procedures and 

legal process involved in the study, 

importance of educational reform, concepts 

national education act, laws and regulations, 

educational application of the law in 

education, research process to improve 

education 

176842 กฎหมายเพือ่การพัฒนาการศกึษา                   3(3-0-6) 

Law of Educational Development 

การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความส าคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา 

การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้

กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา 

Analysis system, procedures and legal process involved 

in the study, importance of educational reform, concepts 

national education act, laws and regulations, educational 

application of the law in education, research process to 

improve education 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรบัเป็น

วิชาเลือก 

176825 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนา       3(2-2-5) 

นโยบาย 

Analysis of Policy Development 

การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์

ทางการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

โดยเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบาย

การศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนา

การศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ 

Analysis of educational policies and 

strategies, both national and local levels, the 

176843 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย          3(2-2-5) 

Analysis for policy development 

การวิเคราะห์นโยบาย และแผนกลยุทธ์ทาง

การศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยเสนอยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษา และแผนให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาการศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ 

          Policy analysis and educational strategy plans at 

both national and local levels, proposing a strategy for the 

development of educational policy and plans in accordance 

with international and national education development 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับเป็น

วิชาเลือก 
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สาระที่

ปรับปรุง 

strategies for the development of educational 

policy and educational development plans in 

line with international and national 

 

176826 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์                    

                                            3(3-0-6) 

Strategic Human Resource Management 

 

  

ปิดรายวิชา 

176891 ภาคนิพนธ์                          15 หน่วยกิต 

Term Paper 

  
ปิดรายวิชา 

  176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน          3(2-2-5) 

ในบริบททางการศึกษา 

King's science to sustainable development in an 

educational context 

ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาการบริหารจัดการ

สถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การพัฒนาที่ย่ังยืนใน

บรบิททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ศาสตร์

พระราชากับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ศาสตร์

พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการ

น าศาสตรพ์ระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  

The development of educational administration by 

applying the King's sciences, according to the 

philosophy of the sufficiency economy, principles of 

knowledge in 6  dimensions, principles of work strategy 

for understanding, accessing and developing and the 

King's sciences for sustainable development in the 

educational context.  King's sciences for the 

development of teachers to be professional teachers. 

King's sciences for schools personnel development, 

King's sciences for learner development and lesson 

learned about King's sciences for developing educational 

institutions. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  176823 กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาองค์การและ

เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา                     3(2-2-5) 

Paradigm of organizational development and 

educational economics 

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ แนวคิดทั่วไป

เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัด

องค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการพัฒนา

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

องค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การ

และการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับการศึกษา การ

วิเคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์  การ

พัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Paradigm in organizational theory, general 

concepts about organization and management. planning 

for organization, human resource management, principles 

of organization development, organizational development 

process, modern organization and management 

development, general concepts of economics, the 

relationship of economics and education, value analysis 

of economic education, educational development and 

national economic development 

  176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับนักบริหาร

การศึกษา                                             3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for 

Education Administration 

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนัก

บรหิารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์กบัหลกัการ แนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานบริหาร

การศึกษา 

Innovative and information technology for management 

education in accordance with the principles of the theory 

and research applied in educational administration 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

วทิยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต              วทิยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า                           36 หน่วยกิต               

176892 วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

Dissertation 

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

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหาทางการบริหารการศึกษา การตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving in 

educational administration and publishing in 

journal  

 

176891 วทิยานิพนธ์                                       36 หน่วยกิต 

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ  งานวิ จั ยมี คุ ณ ภาพสู ง  ส ร้ างสรรค์  จรรโลง

ความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

 Constructing body of knowledge by systematic 

research methodology, high quality research, innovating in 

educational administration and administrative professional 

progress 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และ 

รหัสวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176881 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 176881 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176882 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 176882 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 176893 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

12 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (1)  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง 

Advanced Research Methodology 

3(2-2-5) 176801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง 

Advanced Research Methodology 

 

3(2-2-5) 

176811 กระบวนทัศนเ์ก่ียวกับทฤษฎอีงค์การและ

การบริหารการศึกษา 

Paradigms in Organizational Theories 

and Educational Administration 

 

3(3-0-6) 176811 นวัตกรรมทางการบรหิารการศึกษาและ

สถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

Innovation in educational 

administration and educational 

institutions in the digital age 

3(3-0-6) 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน

ของการบริหารการศึกษา Development in 

Quality System and Education 

Management Standard 

 

3(3-0-6) 176881 สัมมนา 1 

Seminar I 

 

1(0-2-1) 

176881 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัย

การศึกษา 

Seminar Problems and Trends in 

Educational Research 

1(0-2-1)    

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 6(1) หน่วยกติ 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาท่ี 2 

176813 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 

การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and 

Educational Institution Supporting and 

Educational Quality Assurance 

3(3-0-6) 176821 การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

Promotion and development of 

educational quality according  

to educational standards 

3(2-2-5) 

176814 การพัฒนาวชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 

Professional Development Merit Ethics 

and Codes of Ethics 

3(3-0-6) 176XXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

 

3(X-X-X) 

176815 ความเป็นผู้น าทางวชิาการการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู ้

Leader for Academic Leadership 

Curriculum and Learning Management 

Development 

3(3-0-6) 176882 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

176XXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

 

3(X-X-X)    

176882 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวจิัย

ทางการบริหารการศึกษา 

Seminar problems and Trends in 

Educational Administration Research 

 

1(0-2-1)    

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 6(1) หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Supervision Educational 

Innovation and Information 

Technology 

3(3-0-6) 176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หน่วยกิต 

176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1)    

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต    

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 8 (1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176817 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

Professional Practicum in 

Educational Administration 

3 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต    

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (2) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง 

Advanced Research Methodology 

3(2-2-5) 176801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง 

Advanced Research Methodology 
 

3(2-2-5) 

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองคก์าร

และการบรหิารการศึกษา 

Paradigms in Organizational 

Theories and Educational 

Administration 

3(3-0-6) 176811 นวัตกรรมทางการบรหิารการศึกษา

และสถานศึกษาในยุคดิจทิัล 

Innovation in educational 

administration and educational 

institutions in the digital age 

3(3-0-6) 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบรหิารการศึกษา 

Development in Quality System and 

Education Management Standard 

 

3(3-0-6) 176821 การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

Promotion and development of 

educational quality according  

to educational standards 

3(2-2-5) 

176881 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ทางการ

วิจัยการศึกษา 

Seminar Problems and Trends in 

Educational Research 

1(0-2-1) 176881 สัมมนา 1  

Seminar I 
 

1(0-2-1) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9(1)หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176891 ภาคนิพนธ ์

 Term Paper 

9 หน่วยกิต 176891 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

ทางการศึกษา 

Human Resource Management 

in Education 

3(3-0-6) 

176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

 

3(X-X-X) 176803 การบรหิารงานวิชาการตามบริบท

การศึกษาสมัยใหม ่

Academic administration according 

to the modern educational context 

3(3-0-6) 

176882 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้การวิจัย

ทางการบรหิารการศึกษา 

Seminar problems and Trends in 

Educational Administration Research 

1(0-2-1) 176812 จิตวญิญาณความเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพ 

Professional Executive Spirituality 

3(3-0-6) 

   176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน

ในบริบททางการศึกษา 

King's science to sustainable 

development in an educational 

context 

3(2-2-5) 

   176882 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 12(1)หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176891 ภาคนิพนธ ์

 Term Paper 

3 หน่วยกิต 176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 

Academic leadership with high 

performance 

3(3-0-6) 

176XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองคก์าร

และเศรษฐศาสตร์ 

ทางการศึกษา 

Paradigm of organizational development 

and educational economics 

3(2-2-5) 

176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

Professional Practicum 

in Educational Administration  

in schools 

3 (หน่วยกิต)  

(90 ชั่วโมง) 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 176883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1) 

   176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 15 (1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176891 ภาคนิพนธ ์

 Term Paper 

3 หน่วยกิต 176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ

นักบรหิารการศึกษา Innovation and 

Information Technology for Education 

Administration 

3(2-2-5) 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

ในหน่วยงานทางการศึกษา 

Professional Practicum in Educational 

Administration 

3 (หน่วยกิต)  

(90 ชั่วโมง) 

   176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

11 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาท่ี 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก ช 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

Assoc. Prof. Dr.Sombat Noparak 

 

ชื่อ สกุล   นายสมบัติ นพรัก 

รหัสประจ าตัวประชาชน  365590055XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5466 6691  

โทรสาร     08 1727 9958  

 

ประวัติการศึกษา  

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

M.S.University of Baroda, India 

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

M.S.University of Baroda, India 

พ.ศ. 2512 การศกึษาบัณฑติ (อังกฤษ-ไทย)  

วิทยาลัยวิชาการศกึษา ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิชาการ  

สมบัติ นพรัก. (2561). ศาสตร์พระราชา สูก่ารพัฒนาศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง

 แอนดพ์ับลิชช่ิง, ตุลาคม 2561, 352 หนา้. 

 
 

 

 

ผลงานวิจัย 

เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2561).  

 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, มกราคม – มิถุนายน 

 2561, 39-46. 

ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และนันทิมา นาคาพงศ.์ (2561). แนวทาง 
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  ในการพัฒนาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษามัธยมศกึษา. วารสารการวิจัย กาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 81-91. 

ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุน่กอง และนันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การพัฒนาภาวะ

 ผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศกึษา กรณีศกึษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 306-319. 

ยุทธนา คงแหลม และสมบัติ นพรัก. (2559). การพัฒนารูปแบบเครือขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการ 

 ของสถานศกึษาระดับมัธยมศกึษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 2, 

 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, 197-207. 

สมบัติ นพรัก. (2561). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู : กรณีศกึษา

 หลักสูตรการผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 

 2561, 10-27. 

เสน่ห ์สายต่างใจ, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).  

 การพัฒนายุทธศาสตรก์ารบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน. 

 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – 

 ธันวาคม 2559, 54-69. 

เสน่ห ์กรแก้ว, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลนิไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).รูปแบบการ

 พัฒนาสมรรถนะศกึษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา. วารสารมนุษยศาสตร์

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2559, 70-85. 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 

Asst. Prof. Dr.Thidawan Unkong 

 

ชื่อ-สกุล    นางธิดาวัลย์ อุน่กอง            

รหัสประจ าตัวประชาชน  35207002XXXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   

    19 ม.2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000     

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   

    19 ม.2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์   05 4466 6666  ต่อ 1386    

Email    thidawan.unkong@gmail.com  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2558 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยแวสเทิรน์ จังหวัดกาญจนบุรี  

พ.ศ. 2545 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2536 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

ผลงานวิจัย  

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2559). การบริหารสถานศกึษาแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การด้วยการส่งเสริมสุขภาพ 

 องค์การ, วารสารบริหารการศกึษาบัวบัณฑติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559,  

 171-181. 

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชงิรุกโดยการสอดแทรกกระบวนการ 

 จติตปัญญาศึกษาของนสิิตการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
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 มหาวิทยาลัยพะเยา , วารสารบริหารการศกึษาบัวบัณฑติ ปีที่ 17  ธันวาคม 2560 ฉ.พิเศษ, 

 657-668. 

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2560). ภาวะผูน้ าตนเอง : แนวคิดการพัฒนาความเป็นผู้บริหารสถานศกึษาในยุค 

 ศตวรรษที่ 21, วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 

 2560, 1-13. 

ปฎิมา นรภัทรพิมล, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, สมบัติ นพรัก และ นันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การพัฒนา 

 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มัธยมศึกษา. วารสารวิจัยกาละสองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มกราคม 

 – มิถุนายน 2561, 81-91. 

ธิดาวัลย์ อุน่กอง, ปฎิมา นรภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก และนันทิมา นาคาพงศ์ (2561). การพัฒนาภาวะ
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 และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชงิวิศวกรรม. วารสารมหาวิทยาลัย

 ศลิปากร. 39(3) พฤษภาคม-มิถุนายน. 133-149. 

Ladachart, L., Phothong, W., Suaklay, N., and Ladachart, L. (2020). Thai elementary science 

 teachers’ images of “engineering(s)” at work. Journal of Science Teacher Education. 31(6) 

 May. 631-653. 
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 3(1). มกราคม – เมษายน. 25-33. 
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 Instruction), 9(26). 111-120.  
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 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562, 251-262. 

สุวรรณา สุยะวงศ ์และ โกศล มีคุณ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารแบบมี 

 ส่วนร่วมของผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครู. การประชุมวิชาการ

 บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 28 มิถุนายน 2561 . กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. H457-H470. 
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นิธิพร ศุภฤทธิ์ และ โกศล มีคุณ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าทางวิชาการของ

 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและทัศนคตติ่อผูบ้ริหารกับการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพของครู. การประชุม

 วิชาการบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 28 มถิุนายน 2561. กรุงเทพฯ: บัณฑติ

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. H199-H212. 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี 

Assoc. Prof. Dr. Sakchai Nirunthawee 

 
 

ชื่อ-สกุล    นายศักดิ์ชัย  นิรัญทวี            

รหัสประจ าตัวประชาชน  310020146XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   0 2655 1100      

Email    sakchai_2494@hotmail.com  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2532 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศกึษาศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2521 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ปรัชญา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  

     พ.ศ. 2517 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

วิทยาลัยวิชาการศกึษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ปฏิภาณ เหตระกูล และ ศักดิ์ชัย นริัญทวี. (2561). ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 ในโรงเรยีนอนุบบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยมหาลัยวิทยาลัยเวสเทริ์น 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2561, 132-144 

เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, ละเอียด ศิลานอ้ย และ เศรษวัสภุ์ พรมสิทธิ์. (2560).  

 การทดลองใชต้ัวบ่งชีใ้นการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสภาบันการศกึษา

 ระดับอุดมศกึษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  

 พ.ศ. 2551. วารสารครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 45 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม 

 2560, 109-125 
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วราล ีจิเนราวัต, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, นรา สมประสงค์ และ อัจฉรา วัฒนาณรงค.์ (2560). วเิคราะห์

 นโยบายการบริหารจัดการสถานศกึษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ. วารสารการศกึษาเละ

 พัฒนาสังคม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1.กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 107-118 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 

Assoc. Prof. Dr. Achara Whattananarong 

 
 

ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา  วัฒนาณรงค์            

รหัสประจ าตัวประชาชน  310200265XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   0 2655 1100  

Email   achara_wh@hotmail.com  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2534 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 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยวิชาการศกึษา พระนคร กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิจัย 

ศริิกาญจน์ บวรวิศวยศ, จติรา ดุษฏีเมธา, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศลี. (2561).  

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองในวิชาชีพครูส าหรับ 

 นักศึกษาครู. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 8. มกราคม-มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 1, 

 242-259 

อารีย์ อัศวนุภาพ, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, ราชันย์ บุญธิมา และ อัจฉรา วัฒนาณรงค์. (2560). ปัจจัย

 พหุระดับที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลทางการศกึษาของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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 การอาชีวศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน ์มจร, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. 

 พฤษภาคม 2560. 225-237 

สุพรรษา สุวรรณชาตรี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ มารุต พัฒผล. (2560). การ

 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรูส้ึกไวของครู. 

 วารสารอัล-ฮิกมะฮ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี่, ปีที่ 7 ฉบับที่ 14, 9-22 

วราล ีจิเนราวัต, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, นรา สมประสงค์ และ อัจฉรา วัฒนาณรงค์. (2560). วเิคราะห์

 นโยบายการบริหารจัดการสถานศกึษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ. 

 วารสารศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. 107-118 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  ภู่วัฒนกุล 

Asst. Prof. Dr. Vipaporn Poovatanakul 

 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาววิภาภรณ์  ภูว่ัฒนกุล            

รหัสประจ าตัวประชาชน  310020072XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   0 2655 1100        

Email    vpoovatanakul@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2536 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

Southern Illinois University, UNITED STATES     

    พ.ศ. 2526 Master of Arts  (English for Non-Native Speakers) 

Central Missouri State University, UNITED STATES 

    พ.ศ. 2518 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิจัย  

ปนัดดา นวธนโชติ และ วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2561). ทลายเพดานแก้ว: ท าอย่างไรสตรีจึงเข้าสู่

 ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2561. 145-156 

ปนัดดา นวธนโชติ และ วิภาภรณ ภวูัฒนกุล. (2561).  รูปแบบการสงเสริมการเขาสูต าแหนงบริหาร

 ของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา. วารสารรัชตภาคย, ปีที่ 12 ฉบับที่ 

 26. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, 298-316 
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สิรริัฐ กลิ่นมาลัย และ วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรครู

 ชาวต่างชาติของผูบ้ริหารในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสังกัด

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช

 ภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. 53-58 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 

Associate Professor Somsak AeamKongsee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 32001007xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการบริหารการศกึษา วิทยาลัยการจัดการ เลขที่ 55  

อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา วิทยาลัยการจัดการ เลขที่ 55  

อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-655-1100, 02-655-3700 

Email asomsak9@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2545 

 

การศกึษาดุษฎีบัณฑติ (การอุดมศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2532 การศกึษามหาบัณฑติ (การอุดมศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2524 การศกึษาบัณฑติ (การประถมศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

  

ผลงานวิจัย 

พจนีย มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญา, ศิริวัฒน จิระเดชประไพ, พรทิพย ค าชาย, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, ลินดา  

 นาคโปย, อ านาจ บุญประเสริฐ. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

 นครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 

 28, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หนา้ 243-255. 

ศริิวัฒน จิระเดชประไพ และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2561). การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ

 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แหง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงาน 
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 สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา: 

 มหาวิทยาลัยพะเยา. หนา้ 1988-2003. 

ธานินทร์ ปัญญาวัฒนกุล และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2560). การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

 ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โรงเรียนเป็น

 ฐาน. วารสารราชนครินทร์, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หนา้ 71-79. 
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ประวัติ 

ดร. ธารินทร์  รสานนท์ 

Dr. Tharin Rasanond 
 

 

ชื่อ-สกุล    นางธารินทร์  รสานนท์            

รหัสประจ าตัวประชาชน  312020050XXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

    แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์   0 2655 1100        

Email    sangtharin05@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2519 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
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ตารางภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ปี 
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 นายสมบัต ินพรัก* 3 65 99005xxxxx รอง

ศาสตราจ ารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

อังกฤษไ ทย 

M.S.University of Baroda, India 

 

M.S.University of Baroda, India 

 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

ประสานมิตร 

25 3 7 

 

25 19 

 

25 12 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

2 นางธิดาวัลย์ อุน่กอง* 35207002xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

25 5 3 

25 45 

25 3 6 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

3 นางสาวน ้าฝ น ก ันมา 36508000xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผ ล

การศึกษา 

การวัดผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

25 5 5 

25 43 

25 3 9 
3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

4 นายลือชา ลดาชาต ิ 3 9201007xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

25 5 3 

25 45 

25 44 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

5 นายสันติ  บูรณะชาต*ิ 3 55 09001xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

25 5 2 

25 45 

25 3 6 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ปี 
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

6 นายสุนทร ค ล้ายอ ้า* 3 1020007xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Education 

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

25 40 

25 3 6 

25 3 0 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

7 นางสาว โ สภา อ้านวยรัตน์* 3 5 019005xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารการศึกษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

25 5 6 

25 42 

25 40 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

8 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร 3 10050246xxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

ค.ด. 

M.Ed. 

ค.ม. 

 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational Studies 

นเิทศการศกึษาและ

พัฒนาหลักสูตร

ฝ รั งเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

25 5 0 

25 40 

25 27 

 

25 21 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

9 นางเกศราพรรณ  

พันธ์ุศรีเกตุ  คงเจรญิ 

3 75 09001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวดัและประเมนิผล

การศึกษา 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

25 5 3 

25 42 

25 42 

 

25 3 8 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

10 นางสาวธารารัตน์   

มาลัยเถาว์ 

3 4012000xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

วท.ม. 

 

บธ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การศึกษา

วทิยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโ นโลยพีระจ อมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

25 5 8 

25 48 

 

25 5 3 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ปี 
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

11 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

25 5 7 

25 49 

25 43 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

12 นางสาว วลิาวัลย์ โ พธ์ิทอง 32203001XXXXX 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโ นโลยกีารศึกษา 

เทคโ นโลยกีารศึกษา 

ภาษาไ ทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2547 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

13 นางวไิ ลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 3 5 701005xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การประถมศึกษา 
 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฏก้าแพงเพชร 

25 5 7 

25 42 

25 3 7 
3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

14 นายณัฐวุฒ ิ สัพโ ส 54705000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหามกุฎราช

วทิยาลัย 

25 5 7 

25 49 

25 44 
3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

15 นายวัชระ  จ ตุพร 14708 000XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา

และผ ู้น้าทางการศึกษา 

ศาสนศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสยาม 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

 

 

2560 

2553 

 

2550 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ปี 
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

1 นายโ กศล มีคณุ* 3 7002000xxxxx รอง

ศาสตราจ ารย์ 

 

กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การวจิัยและพัฒนา

หลักสูตร 

จิตวทิยาสังคม 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

 

วทิยาลัยวิ ชาการศกึษา ประสานมติร 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

25 24 

 

2518 

2515 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

2 นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี* 3 1002014xxxxx รอง

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

อ.ม. 

กศ.บ. 

พัฒนศกึษาศาสตร์ 

ปรัชญา 

ภาษาไ ทย 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

25 3 2 

25 21 

25 17 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

3 นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์* 31020026xxxxx รอง

ศาสตราจ ารย์ 

Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Higher Education 

Administration 

Early Childhood 

Education 

ภาษาอังกฤษ 

University of North Texas, USA. 

 

North Texas State University, 

USA. 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

2534 

 

25 3 0 

 

2516 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

4 นางสาว วภิาภรณ์  ภูว่ัฒ

นกุล* 

3 1002007xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

กศ.บ. 

Education 

Administration 

English for Non-

Native Speakers 

ภาษาอังกฤษ 

Southern Illinois University, 

USA.  

Central Missouri State 

University, USA. 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

2536 

 

2526 

 

2518 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

5 นายสมศักดิ์  

เอี ยมคงสี* 

3 2001007xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 

การอุดมศึกษา 

การประถมศึกษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

2545 

2532 

2524 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ปี 
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

6 นางธารนิทร์ รสานนท์* 31202005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

 

กศ.บ. 

Educational 

Administration 

Educational 

Administration 

ชวีวทิยา 

Illinois State University, USA. 

 

Northeastern Illinois University, 

USA. 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิ รฒ 

2519 

 

2516 

 

2508 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

7 นางธิดาวัลย์ อุน่กอง* 35207002xxxxx ผ ู้ช่วย

ศาสตราจ ารย์ 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

25 5 3 

25 45 

25 3 6 

3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

8 นายสันติ  บูรณะชาต*ิ 3 55 09001xxxxx ผ ู้ช่วย
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