หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ค ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

64
79
87
105

118
136
139
152
195

1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0481
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 72(3) หน่วยกิต
แบบ 2.1(1) จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
แบบ 2.1(2) จานวนไม่น้อยกว่า 72(3) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสติ ไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กาหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2563
6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา 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 อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที.่ ....1/2563.....วันที.่ ....23.....เดือน.....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2563...
6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
8.2 ผูบ้ ริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา
8.6 นักวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36599005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

กศ.บ.

Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษ-ไทย

กศ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศกึ ษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
ค.ด.
วท.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
บริหารการศึกษา
การศึกษา
วิทยาศาสตร์

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Ed.

2

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง 35207002XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

4

นายสุนทร คล้ายอ่า

31020007XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

5

นางสาวโสภา
อานวยรัตน์

3501900XXXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

6

นางสาวธารารัตน์
มาลัยเถาว์

34012000xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
M.S. University of
Baroda, India
M.S. University of
Baroda, India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Punjab University,
India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี
2537
2519
2512
2553
2558
2545
2536
2552
2545
2536
2540
2536
2530
2556
2543
2540
2558
2553

2548

9.2 ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายโกศล มีคุณ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
370020002XXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
หลักสูตร
วิโรฒ
จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ปี
2524
2518
2515

4

ลาดับ
2

3

ชื่อ – สกุล
นายศักดิ์ชัย
นิรัญทวี

นางอัจฉรา
วัฒนาณรงค์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
310020146XXXX

310200265XXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

พัฒนศึกษาศาสตร์

อ.ม.
กศ.บ.

ปรัชญา
ภาษาไทย

Ph.D.

Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
ภาษาอังกฤษ

M.Ed.
กศ.บ.
4

นางสาววิภาภรณ์
ภู่วัฒนกุล

310020072XXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
MA.
กศ.บ.

5

นางธารินทร์
รสานนท์

31202005xxxxx

อาจารย์

Ph.D.

กศ.บ.

Educational
Administration
Educational
Administration
ชีววิทยา

กศ.ด.

การอุดมศึกษา

กศ.ม.

การอุดมศึกษา

กศ.บ.

การประถมศึกษา

M.Ed.

6

นายสมศักดิ์
เอี่ยมคงสี

32001007xxxxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

Educational
Administration
English for NonNative Speakers
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
University of North Texas,
U.S.A
University of North Texas,
U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร
Southern Illinois
University, U.S.A
Central Missouri State
University, U.S.A
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
Illinois State University,
U.S.A
Northeastern Illinois, U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

ปี
2532
2521
2517
2534
2530
2516
2536
2526
2518
2519
2516
2508
2545
2532
2524
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
จนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ
กระจายรายได้ แ ก่ ป ระชากร กระบวนการพั ฒ นาได้ ขั บ เคลื่ อ นมาระยะหนึ่ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ที่กาหนด มิได้ทาให้คนในชาติหลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากจน คือ โง่ จน เจ็บได้ ดังนั้นจึงมีการ
ปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 ถึง 12 และการปฏิรูปการศึกษาก าหนด
แนวทางใหม่ คือการพัฒนาศักยภาพทางของคน กอปรกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลกท าให้ ป ระเทศไทยต้ อ งปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลง ยุทธวิธีที่สาคัญคือการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนา ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การ
สร้ า งเสริ ม ให้ ค นมี สุ ข ภาวะที่ ดี และการสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย และการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ก็มีส่วนสาคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนา ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางาน ให้ เป็นผู้ที่ทรงความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 ที่จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จุดเน้น และประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ ที่ 12 ภายใต้
เงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ ไทยมีความจาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหารากฐานสาคัญ ที่เป็นจุดอ่อน
และข้อจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อที่จะใช้ ประโยชน์
จากจุดแข็ง และจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จาเป็นต้องวางระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
สาหรับการพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
นั้น ได้ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคน
ให้มคี วามเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้
ดาเนินชีวติ ที่ดมี ีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต
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อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน วีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี
และวัฒนธรรม อีกทั้งการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
สาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ และอยู่
กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ
ตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สาคัญใน
การใช้ ชี วิ ต และการท างานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวติ และอาชีพ
นอกจากนีย้ ังได้ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พั ฒนาแล้ว ด้ว ยการพั ฒนาตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง” หรือเป็นคติพจน์ป ระจ าชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่ งยืนของสถาบันหลัก ของชาติ
การด ารงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คงของชาติ และประชาชนจากภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ การอยู่ ร่ ว มกั น ในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศ และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั กสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy
Program in Educational Administration) เป็นหลักสูตรผลิตผูน้ าหรือผูบ้ ริหารทางการศึกษาทีเ่ ป็นผู้กาหนด
นโยบาย เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ และเกณฑ์ในการพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ประชาธิปไตย และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะออกไปเป็น ผู้นาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยที่ มี คุ ณ ภาพสู่ สั ง คมอาเซี ย นและสั ง คมโลก สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ กับชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะเป็ น การพั ฒ นาความสามารถในการเป็ น
ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมีลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะ
คุ ณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึก ษาค้นคว้าวิจัย
ไปสารวจและจัดบริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ในอันจะได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนและการดารงอยู่
ของวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้หลักการบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สร้างผู้นาทางการศึกษาให้
เชี่ย วชาญการบริหารจัด การ รู้เ ท่าทันการเปลี่ย นแปลงของโลก มีคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติสสู่ ากล
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
บุ ค คลให้ มี คุ ณ ภาพเกิ ด ความรู้ ความสามารถและมี คุ ณ ธรรมอั น เหมาะสมจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
การศึกษามีคุณลักษณะของผู้นาด้านการบริหาร ความสามารถด้านวิชาการและการวิจัย ความเป็นผู้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการศึกษา เหมาะสมกับการเป็นนักบริหารสมัยใหม่มืออาชีพ อันจะได้นาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ ได้ ตลอดจน
การพั ฒ นาก าลั ง ค าให้ มี ทั ก ษะและสมรรถนะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละพัฒ นา
นวั ตกรรมทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่ก ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุ ป ระสงค์จะผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สนองตอบต่อความจาเป็นที่ต้องพัฒนาการศึกษา รวมทั้งความจาเป็นในการ
พัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหลักสูตรนีจ้ งึ มีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ
1.3.1 เพื่อเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ
ความเป็นผู้นาในการพัฒนาการศึกษาด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการบริหาร สามารถ
จะกาหนดนโยบาย และวางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.3.2 เพื่ อ เป็ น นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบู ร ณาการ
องค์ความรูใ้ หม่มาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม
1.3.3 เพื่อเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่นาผลการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาการศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฎีระบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถ
เลือกนาไปปฏิบัติได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ 1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดย
สอดคล้ องกั บการปฏิ รู ปการศึ กษา นาผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
และตอบสนองต่อความต้องการ
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
ในการพัฒนาการทางการศึกษา
การศึกษาและความพึงพอใจ
ขององค์ ก ร สถานศึ ก ษาที่
มีต่อดุษฎีบัณฑิต
2. การสร้างความสัมพันธ์และ
ระบบเครือข่ายกับองค์กรของ
รัฐเช่น คุรุสภา มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และหน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรมูลนิธิและสถาบัน
การศึกษาเอกชน มาระดม
ความคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มคี ุณภาพและเหมาะสม
กับความเป็นจริง
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์
จั ด การอบรมให้ ค วามรู้ แ ละ
ผูส้ อน
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการในเวที “วิชาการ”

3. การปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
การเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1. รายงานสรุปผลการสารวจ
2. รายงานการปรับปรุง
ผลที่ได้จากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
จานวนการตอบกลับ
แบบสอบถามไม่น้อยกว่า 60 %
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ตัวบ่งชี้
จ า น ว น ห น่ ว ย ง า น บุ ค ค ล
ที่ ล งนามความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการไม่นอยกว่า 3 ครั้ง/ปี

หลักฐาน
1. สรุปผลการประชุม
2. บทความและแนวคิดใหม่
งานวิจัยทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้
จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
บทความตลอดจนงานวิจัย
การจัดหาและจัดการ
หลักฐาน
ด้านเครื่อ งมือ ICT เพื่อเพิ่ ม
รายงานการส ารวจความ
ประสิทธิภาพการเรียน
ต้องการด้านวัสดุและอุปกรณ์
การสอน
ตัวบ่งชี้
จ านวนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ รี ย น
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 1 การรับเข้า
ศึกษา ข้อ 7 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
7.1 วุฒิการศึกษา
7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่
มี ผลการเรี ยนดี มาก หรื อส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าจากสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
7.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
7.4 เป็นผูม้ ีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. จัดอบรมให้ความรูด้ ้านการวิจัยและการบริหารการศึกษาเพิ่มเติม ให้แก่นสิ ิตระหว่าง
การศึกษา
3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและคาแนะนาด้านวิจัยให้แก่นิสติ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1) หลักสูตรแบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปีที่ 2
2
2
2
2
ชั้นปีที่ 3
2
2
2
รวม
2
4
6
6
6
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2
2
2
2) หลักสูตรแบบ 2.1 (1)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
3) หลักสูตรแบบ 2.1 (2)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
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2.5.2 ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรแบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

2563
5,000,000
3,000,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
11,580,000
100,000

2564
5,300,000
3,300,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
11,880,000
100,000

ปีงบประมาณ
2565
2566
5,630,000 5,993,000
3,630,000 3,993,000
2,000,000 2,000,000
1,480,000 1,480,000
75,000
75,000
1,000,000
1,000,000
330,000
330,000
75,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000,000 5,000,000
12,210,000 12,573,000
100,000
100,000

2.7 ระบบการศึกษา

√ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)

2567
6,392,300
4,392,300
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
12,972,300
100,000
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลั ก สู ต รแบบ 1.1 ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทต่ อ
ปริญญาเอกไม่มงี านรายวิชา (Course Work) จะต้องทาวิทยานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หลั ก สู ต รแบบ 2.1(1) ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ต่อปริญญาเอก จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
หลั ก สู ตรแบบ 2.1(2) ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ต่อปริญญาเอก จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
มคอ.1

เกณฑ์ สกอ.
ลาดับ

รายการ

1

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาแกน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอก
1.2.2 วิชาชีพบริหาร
1.2.2.1 รายวิชา
1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร
1.2.3 วิชาเลือก

2
3

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

แบบ
1.1
-

แบบ
2.1
12
-

แบบ
1.1
-

-

-

-

แบบ
2.1
36
9
27
9
18
12
6
-

48
48

36
48

72
72

36
72

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
แบบ
แบบ
แบบ
1.1
2.1 (1) 2.1 (2)
12
36
3
9
9
27
3
9
3
18
3
12
6
3
72
36
36
(3)
(3)
(3)
72(3) 48(3)
72(3)

หมายเหตุ 1. แบบ 2.1(1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตามเกณฑ์ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นสิ ิต
มีพ้นื ฐานด้านการบริหารการศึกษา ตามเงื่อนไขของสมาคมวิชาชีพแล้ว
2. แบบ 2.1(2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตามเกณฑ์ มคอ. สกอ. และตามเงื่อนไข
ของสมาคมวิชาชีพ ในกรณีที่นิสติ ไม่มีพ้ืนฐานด้านการบริหารการศึกษาตามเงื่อนไขของ
สมาคมวิชาชีพ
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
176892 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
Seminar I
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(1)
งานรายวิชาจานวนไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาแกน
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 9 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
จานวน 3 หน่วยกิต
176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Innovation in educational administration and educational institutions in
the digital age
176812 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
176813 ความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
Academic leadership with high performance
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176821

176822
176823
176824

176841
176842
176843

2.2) วิชาชีพบริหาร ไม่น้อยกว่า
จานวน 3 หน่วยกิต
2.2.1) รายวิชา ไม่น้อยว่า
จานวน 3 หน่วยกิต
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
3(2-2-5)
การศึกษา
Promotion and development of educational quality according to
educational standards
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
King's science to sustainable development in an educational context
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
Paradigm of organizational development and educational economics
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education Administration
2.3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
จานวน 3 หน่วยกิต
การบริหารงบประมาณทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Budget Management
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Law of Educational Development
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
3(2-2-5)
Analysis for policy development

หมายเหตุ นิสติ สามารถเลือกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาเลือกได้
3) วิทยานิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
176891 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
Seminar I
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

จานวน 3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(2)
งานรายวิชาจานวนไม่น้อยกว่า
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 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่
3(3-0-6)
Academic administration according to the modern educational context
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 27 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก
จานวน 9 หน่วยกิต
176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Innovation in educational administration and educational institutions
in the digital age
176812 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
176813 ความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
Academic leadership with high performance

176821

176822
176823
176824

2.2) วิชาชีพบริหาร
จานวน 18 หน่วยกิต
2.2.1) รายวิชา
จานวน 12 หน่วยกิต
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3(2-2-5)
Promotion and development of educational quality according
to educational standards
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
King's science to sustainable development in an educational context
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
Paradigm of organizational development and educational economics
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education Administration

18
2.2.2) การปฏิบัติการบริหาร จานวน 6 หน่วยกิต
176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in schools
176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration
in Educational Organizations
3) วิทยานิพนธ์

จานวน 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

จานวน 3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

176891 วิทยานิพนธ์
Dissertation
176881 สัมมนา 1
Seminar I
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
176881
176892

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176882
176892

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
176883 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
176892 วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
รวม

12(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1
176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (1)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
176801

วิทยาการวิธีวจิ ยั ชั้นสูง
Advance Research Methodology

176811

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล 3(3-0-6)
Innovation in educational administration and educational
institutions in the digital age

176881

สัมมนา 1
Seminar I

1(0-2-1)
รวม

176821

176XXX
176882

3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
Promotion and development of educational quality according
to educational standards
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2
Seminar II

6(1) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-2-1)

รวม

6(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
176891
176883

วิทยานิพนธ์
Dissertation
ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
รวม

8(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1
176891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (2)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
176801

วิทยาการวิธีวจิ ยั ชั้นสูง
Advance Research Methodology

3(2-2-5)

176811

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
Innovation in educational administration and educational
institutions in the digital age
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
Promotion and development of educational quality according
to educational standards
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3(3-0-6)

176821

176881

176802
176803

176812
176822

176882

ภาคการศึกษาที่ 2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Human Resource Management in Education
การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่
Academic administration according to the modern
educational context
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา
King's science to sustainable development in an educational
context
สัมมนา 2
Seminar II
รวม

3(2-2-5)

1(0-2-1)
9(1) หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

1(0-2-1)
12(1) หน่วยกิต
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176813
176823

176831
176883
176891

176824

176832

176891

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง
Academic leadership with high performance
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์
ทางการศึกษา
Paradigm of organizational development and educational
economics
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration in schools
ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
Administration
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in Educational Organizations
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3 (หน่วยกิต)
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
15(1) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3 (หน่วยกิต)
(90 ชั่วโมง)
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1
176891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

11 หน่วยกิต
รวม

11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

10 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต

26
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุ ณภาพ 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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Education
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เชิงรับ และเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษาให้
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 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่
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 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Innovation in educational administration and educational institutions in the
digital age
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหารการศึกษา การบริหารองค์การ สานักงานและองค์
คณะบุ ค คล การบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงานงบประมาณ การบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานทั่วไป นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสู่สังคมผูส้ ูงวัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
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 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผูบ้ ริหารมืออาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะ
แห่งอนาคตของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ภาวะผู้นา การจัดการความรู้และการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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 ความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
Academic leadership with high performance
ผูน้ า ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมผู้นา ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและสั งคม การระดมทรั พยากรเพื่ อการศึ กษา การบริหารงานระบบเครื อข่ าย
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหาร
ความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การกากับ ติดตาม ส่งเสริม
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และประเมินสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา
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 หลักการและกระบวนการในการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก การกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
การนาผลการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา
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 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
King's science to sustainable development in an educational context
ศาสตร์ พ ระราชาในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา โดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการนา
ศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
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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
กระบวนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฏี อ งค์ ก าร แนวคิ ด ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ องค์ ก ารและการจั ด การ
การวางแผนเพื่ อ การจั ด องค์ ก าร การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล หลั ก การพั ฒ นาองค์ ก าร
กระบวนการพั ฒ นาองค์ ก าร การพั ฒ นาองค์ ก ารและการบริ ห ารสมั ย ใหม่ แนวคิ ด ทั่ ว ไปของ
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับการศึกษา การวิเคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิง
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education Administration
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วิทยาการคานวณ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
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
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึก
การบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป
School educational administration practicum at least 9 0 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 มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึก
การบริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร การบริ ห ารงานการเงิ น และสิ นทรั พย์ การบริ ห ารงานบคคล ุ การพั ฒ นาครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษา การนิเ ทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา การส่งเสริมการจั ด
การศึกษา 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 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Budget Management
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ย วกั บนโยบายด้านงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณ
ทางการศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุน
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาไทย
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
การวิ เ คราะห์ ร ะบบ วิ ธี ก ารและกระบวนการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัย
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
176843 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
3(2-2-5)
Analysis for policy development
การวิเ คราะห์นโยบาย และแผนกลยุ ท ธ์ท างการศึก ษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่น 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
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนา
และเสวนาประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การนาเสนอและวิพากษ์ประเด็น หัวข้ อ
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
การจัด สั มมนาและเสวนาการท าวิท ยานิพนธ์ท างการบริหารการศึก ษา การนาเสนอและ
วิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา
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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 การนาเสนอข้อค้นพบ
ขององค์ความรู้ และการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง
การศึกษาไทย
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
จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
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 คือรหัส 3 ตัวแรก 1
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
176 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ คือรหัส 3 ตัวหลัง 2
เลขหลักร้อย: แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
8
หมายถึง ระดับปริญญาเอก
เลขหลักสิบ: แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาแกน
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเอก
2
หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบริหาร (รายวิชา)
3
หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบริหาร (การปฏิบัติการบริหาร)
4
หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
8
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา / ภูมิภาคศึกษา
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย: แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1
นายสมบัติ นพรัก*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.

2

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง*

35207002xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายลือชา ลดาชาติ

39201007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายสันติ บูรณะชาติ*

35509001xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายสุนทร คล้ายอ่า*

31020007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวโสภา อานวยรัตน์*

35019005xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

Educational Administration
Educational Administration
อังกฤษ-ไทย
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิชาชีพครู
ฟิสิกส์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Educational
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

M.S. University of Baroda, India
M.S. University of Baroda, India
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพบิ ูลสงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2519
2512
2553
2558
2545
2536
2555
2543
2539
2553
2545
2544
2552
2545
2536
2540
2536
2530
2556
2543
2540
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ลาดับ
8

ชื่อ – สกุล
นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31005024xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางเกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

37509001xxxxx

อาจารย์

10

นางสาวธารารัตน์
มาลัยเถาว์*

34012000xxxxx

อาจารย์

11

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

35504000xxxxx

อาจารย์

12

นางสาววิลาวัลย์ โพธิท์ อง

32203001xxxxx

อาจารย์

13

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

35701005xxxxx

อาจารย์

14

นายณัฐวุฒิ สัพโส

54705000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.ด.
M.Ed.

หลักสูตรและการสอน
Educational Studies

ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.ด.
วท.ม.

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การสอนฝรั่งเศส
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
การศึกษาวิทยาศาสตร์

บธ.บ.
ศษ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Aberdeen, United
Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2540
2527
2521
2553
2542
2542
2538
2558
2553
2548
2557
2549
2543
2556
2551
2547
2557
2542
2537
2557
2549
2544

36
ลาดับ
15

ชื่อ – สกุล
นายวัชระ จตุพร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
14708000XXXXX

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
1
นายโกศล มีคณ
ุ *
37002000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

2

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี*

31002014xxxxx

รองศาสตราจารย์

3

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์*

31020026xxxxx

รองศาสตราจารย์

4

นางสาววิภาภรณ์
ภูว่ ัฒนกุล*

31002007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

นายสมศักดิ์
เอี่ยมคงสี*

32001007xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางธารินทร์ รสานนท์*

31202005xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ค.ด.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2560
2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

ศศ.บ.

บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาและผู้นา
ทางการศึกษา
ศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
อ.ม.
กศ.บ.
PH.D.
M.Ed.
กศ.บ.
Ph.D.

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาไทย
Higher Education Administration
Early Childhood Education
ภาษาอังกฤษ
Educational Administration

2524
2518
2515
2532
2521
2517
2534
2530
2516
2536

MA.

English for Non-Native Speakers

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
การอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา
การประถมศึกษา
Educational Administration
Educational Administration
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
University of North Texas, U.S.A
University of North Texas, U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
Southern Illinois University,
UNITED STATES
Central Missouri State University,
UNITED STATES
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA.
Northeastern Illinois University, USA.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

2526
2518
2545
2532
2524
2519
2516
2508
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7

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35207002xxxxx

8

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2558
2545
2536
2552
2545
2536

36

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

38
3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1
2
3

นายธีระ รุญเจริญ
นายวิทยา จันทร์ศลิ า
นายปกรณ์ ประจันบาน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

4
5
6

นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
นายฉลอง ชาตรูประชีวนิ
นายสาราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ปร.ด.
กศ.ด.
ค.ด.

7
8
9

นางสาวจิติมา วรรณศรี
นายอนุชา กอนพ่วง
นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ด.
กศ.ด.

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
Ph.D.
กศ.ด.

สาขาวิชา
Education Administration
Education Administration
การวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางการ
บริหารการศึกษาและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือวงการวิชาการบริหารการศึกษายอมรับ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความเข้าใจองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่นในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น
มาตรฐานในการพั ฒนานวั ตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการดาเนินการวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการละวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แบบ 1.1
เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.3.2 แบบ 2.1(1) เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.3.3 แบบ 2.1(2) เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
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5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 1.1
จัดทาวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 2.1(1) จัดทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 12 หน่วยกิต
5.4.3 แบบ 2.1(2) จัดทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การก าหนดอาจารย์ที่ป รึก ษาและชั่ วโมงให้ค าปรึก ษา จัดท าบันทึก การให้คาปรึก ษา
ในการดาเนินการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบคาอธิบาย
รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก าหนดผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาสาระ
ของวิธีวิทยาการวิจัย
1.2 มีความสามารถเชี่ยวชาญในวิธีวิทยาการวิจัย และ
สนใจติดตามความก้าวหน้าของวิธีวิทยาการวิจัย
และมีศักยภาพในการพั ฒ นาวิธีวิท ยาการวิจัยใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.3 สามารถนาวิธีวิทยาการวิจัยมาใช้ในการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาศาสตร์ และใช้ ใ นการวิ จั ย ประยุ ก ต์ เ พื่ อ
พัฒนาบุคคล และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้
ภาษาต่างประเทศ

2.1 การให้ ข้ อ มู ล การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี การ
โน้มน้าวให้เกิดการยอมรับ และได้รับความร่วมมือ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2 การส่งข่าวสาร ข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับ
ข่ า วสารเพื่ อ ชั ก จู ง ให้ ผู้ รั บ ข่ า วสารมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่ง
ต้ อ งการ โดยการสื่ อ สารในรู ป แบบที่ ทั น สมั ย ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น การสื่อสาร
ผ่ านทาง Social Media ต่ าง ๆ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดารงชีวิตประสบความสาเร็จ
และมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้ดี
2.3 การพั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ การฟั ง
การอ่าน และการส่งสารอื่นๆ ได้แก่ การพูดในที่
ชุ ม ชน การเขี ย น และการให้ ก ารปรึ ก ษา และ
สุนทรียสนทนา เพื่อสร้างความประทับใจในการให้
ข้ อ มู ล โน้ ม น้ า วจู ง ใจหรื อ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ได้
รวมทั้ งเป็ น การเสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู้ น าในการ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ประกอบอาชี พ หรื อ สั ม พั น ธภาพทางสั ง คมใน
รูปแบบต่างๆ

3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3.1 มีการพิจารณาองค์ความรูท้ ี่จาเป็นต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร
และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3.2 สร้างองค์ความรูใ้ หม่ หรือแสวงหาความรูจ้ าก
ภายนอก ที่จาเป็นต่อการพัฒนาองค์กร
3.3 วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การเก็บความรูอ้ ย่างเป็นระบบในอนาคต
3.4 มีการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสาร หรือองค์
ความรูใ้ ห้สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้ภาษา
เดียวกัน
3.5 การทาให้ผใู้ ช้ความรูส้ ามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ ี่
ต้องการได้ง่ายสะดวก โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT), Web board หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์มาช่วยเพื่ออานวยความสะดวก
หรืออาจจัดทาเป็นระบบทีมข้ามสายงาน (Crossfunctional Team) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และ
นวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities of Practice : CoP) หรือเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
4 . ม ีจ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ว ิช า ช ีพ แ ล ะ 4.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
จรรยาบรรณนักวิจัย
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
4 .2 จั ด ก ารเรี ย น รู้ โ ด ย ยึ ด ผู้ เรี ย น เป็ น ฐ าน ให้
ความสาคัญ และปลูก ฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
จรรยาบรรณนักวิจัย
4.3 มีก ารตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต และมี ก ารด าเนิ น
การวิจัยที่คานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนัก ในคุ ณ ค่าและคุณ ธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรายวิชา
(2) เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม
(3) เรียนรู้จากต้นแบบ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4)มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนือ้ หาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ
การสัมมนา การศึกษาสถานการณ์จริง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
(2) การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ
(2) การตรวจผลงาน
(3) การนาเสนอผลงาน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบู รณาการแนวคิ ด ต่ างๆ ในการสั งเคราะห์ ผลงานการวิจั ย และทฤษฎี เพื่ อ
พัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้ รือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ
ดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีหลักการบริหารการศึกษา
(2) เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการวิจัยการศึกษา
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การนาเสนอแนวคิดหรือผลงาน
(2) การตรวจผลงาน
(3) การสังเกตกระบวนการทางาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การทางานกลุ่ม
(2) การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ความสามารถทางานเป็นทีม
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้า และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อ สารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกั บ กลุ่ม บุ คคลทั้งในวงการวิช าการ
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้
(2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(3) การทางานเป็นกลุ่ม และการนาเสนอแนวคิดและผลงาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย
(2) สังเกตจากการทางานกลุ่ม
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ้ ละประมวลข้อมูล
2.6. สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) กาหนดให้นสิ ิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่นา่ สนใจและง่ายต่อการ
เข้าใจ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะพืน้ ฐานด้านการบริหารองค์การ
(2) สามารถให้คาแนะนาด้านการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาได้อย่างเร่งด่วน
(4) มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จะดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานการณ์จาลองและจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์การ ตลอดจนการตีความ
ปัญหาจากการสาธิตแสดงบทบาทสมมติที่จัดขึ้น
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จะทาการประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพด้วยองค์รวม (Holistic) ภายใต้การ
บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่
1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ
ทดสอบภาคปฏิบัติในองค์การ
2. การประเมินศักยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติการใน
องค์การ
3. การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
4. การประเมินผลด้วยการจัดท ารายงานศึกษาเฉพาะกรณี รายงานการประชุม ปัญ หา
องค์การ รายงานการจัดทาโครงงาน และรายงานผลการศึกษาดูงาน
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ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ มี ค วามจ าเป็ น และความส าคั ญ ยิ่ งของการเป็ น ผู้ บ ริห าร
การศึกษา การฝึกทักษะด้านความรู้ ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ จึงเป็นการแสดง
ความพร้อมทั้งด้านปัญญาและอารมณ์ของการเป็นผู้บริหารองค์การ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิทยานิพนธ์
176892 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
176882 สัมมนา 2
176883 ภูมิภาคศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

• •  

•






•
•

•
•
•

•

•





•

•

 • • 
 • • 

• 





• 
• 


•    
 
 
 

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

•

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(2)

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



•

•








•
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(1)

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1 หมวดวิชาแกน
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

•  

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอก
176811 นวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษาและ •
สถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
176812 จิตวิญญาณความเป็น
•
ผู้บริหารมืออาชีพ
176813 ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการที่มสี มรรถนะสูง •

•  

•   •

• 

•

(2)



•

• •

  

•



•   •

  





(1)

(1)

(2)



•  

• •





• 

 •

  





•  

•





• 

 •

  





•

6.
สุนทรีย
ศิลป์

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ



8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
•







•





•





•





•





•





•





49

รายวิชา

1.2.2 วิชาชีพบริหาร
1.2.2.1 รายวิชา
176821 การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
176822 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ทางการศึกษา
176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์การและ
เศรษฐศาสตร์ทางการ
ศึกษา
176824 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนักบริหาร
การศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

• •  

•

•





• 

 •

  





• •  

•

•





• 

 •

  





• •  

•

•





• 

 •

  



• •  

•

•





• 

 •

  

•

7.ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพและ
ศิลป์
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

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

•





•





•





•







•





•





•

•





•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.2.3 วิชาเลือก
176841 การบริหารงบประมาณ
การเงินทางการศึกษา
176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนา
การศึกษา
176843 การวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนานโยบาย
วิทยานิพนธ์
176892 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
176882 สัมมนา 2
176883 ภูมิภาคศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพและ
ศิลป์
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

•  • 

•

•

•



 •

    

•



•

•

•

•

•

•





•



  



•

•

•



•

•

•



 •

  •



•





•

•





•

•    

•





•

•

 • • 
 • • 

• 





• 
• 





•
•








• •  
•
•
•

•

 
 
 

(1)

•

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
•



•
•
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(2)

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1 หมวดวิชาแกน
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
176802 การบริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ทางการศึกษา
176803 การบริหารงานวิชาการ
ตามบริ บ ทการศึ ก ษา
สมัยใหม่
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอก
176811 นวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษาและ
สถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
176812 จิตวิญญาณความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
176813 ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการที่มสี มรรถนะสูง

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

•  

•  



•

• •

  

•

• •  •

•

•





•   •

  







• • • 

•

•





•   •

  





• 



•   •

  





•

•   •

•

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

(2)



• •  

• •





• 

 •

  





• •  

•





• 

 •

  





•

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ



8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
•







•



•







•



•





•





•





•





•





•





•
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รายวิชา

1.2.2 วิชาชีพบริหาร
1.2.2.1 รายวิชา
176821 การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
176822 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ทางการศึกษา
176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์การและ
เศรษฐศาสตร์ทางการ
ศึกษา
176824 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนักบริหาร
การศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

• •  

•

•





• 

 •

  





• •  

•

•





• 

 •

  





• •  

•

•





• 

 •

  



• •  

•

•





• 

 •

  

•

7.ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพและ
ศิลป์
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

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

•





•





•





•







•





•





•

•





•







53

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.2.2.2 ปฏิบัติการบริหาร
176831 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา
176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
1.2.3 วิชาเลือก
176841 การบริหารงบประมาณ
การเงินทางการศึกษา
176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนา
การศึกษา
176843 การวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนานโยบาย
วิทยานิพนธ์
176892 วิทยานิพนธ์

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพและ
ศิลป์
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

(1)

• • • •

•  



• 

 •

  





• • • •

•  



• 

 •

  





•  • 

•

•

•



 •

    

•



•

•

•

•

•

•





•



  



•

•

•



•

•

•



 •

  •



•



•

•





•

•    

•





• •  

•

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(2)

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



•

•



•



•

•



•

•



•


•

•

•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
176882 สัมมนา 2
176883 ภูมิภาคศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

•
•
•




•
•

 • • 
 • • 

• 





• 
• 


 
 
 

7.ทักษะ
6.
การส่งเสริม
สุนทรีย สุขภาพและ
ศิลป์
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

•

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ
การตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 หลักสูตร แบบ 1.1
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 สอบผ่านการสอบวัดคุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิท ธิขอท า
วิทยานิพนธ์
3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี
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คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
3.2 หลักสูตร แบบ 2.1
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนด
3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
3.2.5 มี ผ ลการศึ ก ษาได้ ค่ าระดั บ ขั้น สะสมเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ
คะแนนหรือเทียบเท่า
3.2.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิท ธิขอท า
วิทยานิพนธ์
3.2.7 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.2.8 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับ สนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์ ก รต่ าง ๆ การประชุม วิ ช าการทั้ งในประเทศและ/หรือ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริม อาจารย์ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การสอนและการวิจัย อย่างต่อ เนื่อง การสนั บ สนุ นด้านการศึ ก ษาต่อ ฝึก อบรม
ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒ นาการเรียนการ
สอนและมีความชานาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วยจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุ ณ สมบัติของอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์หลัก คุณ สมบั ติของอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ ามี) คุ ณ สมบัติของอาจารย์ผู้ส อบวิท ยานิพ นธ์ การตีพิ มพ์ เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึก ษา
ภาระงานอาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ในระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา และการปรับ ปรุงหลั ก สู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สุ นทรีย ภาพ ทัก ษะการส่ งเสริม
สุ ข ภาพและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การได้ ง านท าหรื อ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับ นิ สิ ต การเตรีย มความพร้อ มก่ อ นเข้ าศึ ก ษา การส่ งเสริม และ พั ฒ นานิ สิ ต โดยการ
ควบคุ ม การดู แลการให้ ค าปรึก ษาวิชาการ การควบคุ มดูแลการให้ คาปรึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลที่
เกิ ด กั บ นิสิต ได้แก่ อั ตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสาเร็จการศึ ก ษา ความพึ งพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
4. คณาจารย์
การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยการ
รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ SCOPUS และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของ
อาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้คานึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ศาสตร์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ตลอดจนให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
2. การวางระบบผู้ ส อน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณากาหนดผู้ส อน
การก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจั ด การเรี ย นการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้ อ งกั บ สาขาวิช า และความก้ าวหน้ า ของศาสตร์ การแต่ งตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ
กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ
การประเมิ นผลการเรีย นรู้ของนิสิ ต การก ากั บ การประเมิ น การจัด การเรีย นการสอน และประเมิ น
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมุ่งเน้นผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิท ยาลั ยการศึก ษาจัดให้มี ระบบการดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุป กรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนิ นงานบรรลุต ามเป้ าหมายตั วบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดั บ ดี ต่อเนื่อ ง 2 ปี
การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วม
ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร

✓

✓

✓

✓

✓

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

✓

✓

✓

✓

✓

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

✓

✓

✓

✓

✓

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

✓
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10
1-5
10

11
1-5
11

12
1-5
12

9
1-5
9

11
1-5
11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 6 ด้ าน จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต และผู้ เยี่ ย มสอนรวมทั้ งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุป ผลการใช้แผนกลยุท ธ์ก ารสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษาและร่วมกันวางแผนปรับ ปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รวางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลัก สูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ คณะผู้รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร นิสิ ต และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผูใ้ ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ค
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
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ภาคผนวก ง
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิ าชีพ
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

119

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ลาดับ

เกณฑ์ สกอ.

รายการ

แบบ 1.1

1

งานรายวิชา (Coursework) ไม่นอ้ ยกว่า

แบบ 2.1

มคอ.1
แบบ 1.1

12

แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แบบ 1.1
แบบ 2.1

20

33

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

3

3

-

3

9

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

17

30

-

9

27

1.2.1 วิชาเอก

14

9

-

3

9

1.2.2 วิชาชีพบริหาร

3

21

-

3

18

1.2.2.1 รายวิชา

-

3

12

1.2.2.2 การปฏิบัตกิ ารบริหาร

-

-

6

-

3

-

1.2.3 วิชาเลือก

2
3

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
แบบ 1.1 แบบ 2.1(1) แบบ 2.1(2)
12
36

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

48

36

60

40

69

36

36

36

36

รายวิชาบังคับไม่หน่วยกิต

-

-

-

-

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

60

60

69(3)

69(3)

72(3)

48(3)

72(3)

120
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

สาระที่ปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
และชื่อย่อปริญญา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่ง พ.ศ.2554
ข้อ 3(2)

กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
69 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
176893 วิทยานิพนธ์
69 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
Dissertation
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่างเป็น ระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้
อย่างเป็น ระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
ใหม่ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
Constructing body of knowledge by
Constructing body of knowledge by
systematic research methodology, research
systematic research methodology, research
quality creating new body of knowledge in
quality creating new body of knowledge in
educational administration and administrative
educational administration and administrative
professional progress
professional progress
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
1(0-2-1)
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
176881 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
1(0-2-1)
176882 สัมมนา 2
Seminar II
176883 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชาและ
เพิ่มจานวน
หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
176801

3 หน่วยกิต

วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หลั กการ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ในการวิ จั ย
รู ป แบ บ การวิ จั ย การออกแบ บ การวิ จั ย
กระบวนการวิจัย สถิตเิ พื่อการวิจัย การวิจัยเชิง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ความหมายและ
ระเบี ยบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
แนวปฏิ บั ติในการวิจัย การผลิ ตงานวิจัย เทคนิ ค
การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการ
และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การ
สร้า งเครื่องมื อ การใช้ส ถิติ พื้ น ฐานและสถิ ติ
อ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์ข้อมู ล การเขียนรายงานการวิจัยและ
การประเมิ น การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิต
งาน วิ จั ยเพื่ อ พั ฒ น าก ารเรี ย น รู้ ก ารน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน
การท าวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการวิจัยทางด้านหลั กสู ตรและการสอน
การวางแผนและเขี ยนโครงการวิ จั ย การสร้ าง
เครื่ องมื อวิ จั ย การออกแบบสร้ างนวั ต กรรม
หลักสูตรและการสอน การสร้างเครื่องมือวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้ อมู ล การ
สรุ ป อภิ ป รายผล และข้ อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจั ยไปใช้ เพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ตรและการ
สอน การเขี ย นรายงานผลการวิ จั ย การน า
ผลการวิ จั ยไปใช้ เพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ตรและการ
สอน ก ารวิ จั ย เชิ ง สห วิ ท ยาการทางด้าน
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1) หมวดวิชาแกน แบบ 2.1(1)
3 หน่วยกิต
แบบ 2.1(2)
9 หน่วยกิต
176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท างการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย กระบวนการวิจัยและการ
ออกแบบการวิ จั ย ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา การสร้า ง
เครื่องมือ 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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
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
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง รุ ก เชิ ง รั บ และ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
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 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่
Academic administration according to 3(3-0-6)
the modern educational context
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ
เพื่ อ คุ ณ ภาพและความเป็ น เลิ ศ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การจัด การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน สื่อ นวัต กรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
9 หน่วยกิต
รายวิชาเอกบังคับ
176811
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การและการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories
and Educational Administration
176812
ระบบคุณภาพและมาตรฐาน 3(3-0-6)
ของการบริหารการศึกษา
Quality System and Educational
Management Standard

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) หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบบ2.1 (1)
6 หน่วยกิต
แบบ2.1 (2)
27 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก แบบ2.1 (1)
3 หน่วยกิต
แบบ2.1 (2)
9 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

176821

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
3(2-2-5)
Promotion and development of educational
quality according to educational standards
การวิ เ ค ราะห์ ห ลั ก ก าร แนวคิ ด ท ฤ ษ ฎี
เกี่ยวกับ ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานขององค์ก ารทั่ วไป
และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ
การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒ นาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก การและ
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การทา
ปรับ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมิ น ภายนอก การก ากั บ ติ ด ตามการประกั น รหัสวิชา
คุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินและการประกัน ปรับชื่อวิชา
คุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒ นาการบริหารการศึกษา และปรับ
คาอธิบาย
และสถานศึกษา
Principles, concepts and theories analysis รายวิชา
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
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การบริหารการศึกษาและ
3(3-0-6)
สถานศึกษา การส่งเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา
Educational Administration and
Educational Institution Supporting
Educational and Quality Assurance
กลยุทธ์ในการบริหาร
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
Strategic Human Resource Management
การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม
3(3-0-6)
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Professional Development Merit Ethics
and Codes of Ethics

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

176811

176812

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
ห ลั ก ก าร แนวคิ ด แล ะท ฤ ษ ฎีในก ารบ ริ ห าร
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ
การบริห ารงานงบประมาณ และการบริห ารงานทั่ ว ไป
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการบริหารเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดการศึกษาตลอด
ชีวติ เพื่อสู่สังคมผูส้ ูงวัย 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
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
จิตวิญ ญาณและอุดมการณ์ของผู้บริห ารมืออาชีพ
คุณ ลั กษณะที่พึง ประสงค์ สมรรถนะ ทั ก ษะแห่งอนาคต
ของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ภาวะ
ผู้นา การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
การศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
The spirit and ideology of professional
administrators, desirable characteristics, competencies,

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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176815

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6) 176813
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
การเรียนรู้
Professional Development Merit Ethics
and Codes of Ethics
ผู้ น า ภาวะผู้ น า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ
พฤติ ก รรมผู้ น า ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คม การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้
จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม
ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ยง ปฏิ สั ม พั น ธ์แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ น
ร่ ว มงาน การก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม และ
ประเมิ น สถานศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ปรั ช ญา
การศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อ
พัฒ นาศัก ยภาพผู้เรียน การจัด การเรียนการ
สอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิ จ กรรมนั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้เรียน ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหาร
จัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีใน
หมู่ ค ณะ การบริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด การดู แ ล
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

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.
ความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มสี มรรถนะสูง 3(3-0-6)
Academic leadership with high performance
ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรม
ผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ
บริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
ครู ใ ห้ จั ด การการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นให้ เ ติ บ โตเต็ ม ตาม
ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ นร่ ว มงาน การก ากั บ
ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม และประเมิ น สถานศึ ก ษา การสร้ า ง
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
ปรับ
learning management for fulfill learner potential, conflict
รหัสวิชา
management, risk management, interaction and
ปรับชื่อวิชา
coworker development, controlling, following up,
และปรับ
supporting and school assessment, Relationship
คาอธิบาย
between school and community and locality for
รายวิชา
improving educational quality
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สาระที่
ปรับปรุง

development, controlling, following up, supporting
and school assessment, Relationship between
school and community and locality,
educational philosophy, principles, concepts
in curriculum development and school curriculum,
curriculum assessment, learning management
for the learner 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

176817

การนิเทศการศึกษา นวัตกรรม 3(3-0-6)
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Supervision Educational
Innovation and Information Technology
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหาร
3(90 ชั่วโมง) 176831
การศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการ
บริห ารสถานศึ ก ษา ร้อ ยละ 50 และฝึ ก การ
บริหารการศึกษา 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
176832

ปิดรายวิชา

ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational
Administration in schools
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่ น้อยกว่า 45 ชั่ วโมง ประกอบด้ วยการฝึก การบริห าร
สถานศึก ษาในด้า นการบริห ารวิช าการ การบริห ารงาน
งบประมาณ การบริห ารงานบุ ค คล และการบริห ารงาน
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
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษา
3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
จานวน
หน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
จานวน
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176881

สัมมนา 1
Seminar 1
176882
สัมมนา 2
Seminar 2
176883
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า

176821

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
21 หน่วยกิต

การบริหารงบประมาณการเงิน 3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Budgeting and Fiscal Management
in Education
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความ
คุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การบริหาร
งบประมาณการวิเคราะห์ ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด สรรงบประมาณของ
การศึกษาไทย
Theories and concepts of finance and
budget policy of the country, budget

Administration in Educational Organizations
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่ น้อยกว่า 45 ชั่ วโมง ประกอบด้ วยการฝึก การบริห าร
การศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบคคล ุ การพัฒ นา
ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การนิเทศ ติด ตาม และ
ประเมินผลการจั ด การศึ ก ษ า การส่ ง เสริ ม การจั ด
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
176881 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
176882 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
176883 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
1.2.2 วิชาชีพบริหาร แบบ 2.1(1)
3 หน่วยกิต
แบบ 2.1(2)
18 หน่วยกิต
1.2.2.1 รายวิชา แบบ 2.1(1)
3 หน่วยกิต
แบบ 2.1(2)
12 หน่วยกิต
176841 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Budget Management
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะแ น ว คิ ด เกี่ ย วกั บ น โย บ า ย ด้ า น
งบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การ
วิเ คราะห์ ค วามคุ้ ม ทุ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษา การ
วิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด สรร
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

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับเป็น
วิชาเลือก
แบบ2.1(1)
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สาระที่
ปรับปรุง

educational cost analysis in educational
investment, the budget to analyze the
effectiveness and efficiency in the allocation
of Thai education
การพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา
ปิดรายวิชา
Curriculum Development and
Knowledge Management in Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศสาหรับนักบริหารการศึกษา
ปิดรายวิชา
Innovation and Information Technology
for Education Administration
กฎหมายเพือ่ การพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 176842 กฎหมายเพือ่ การพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Law of Educational Development
Law of Educational Development
ก ารวิ เ ค ราะห์ ระบ บ วิ ธี ก ารแ ล ะ
การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการทาง
กระบวนการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การศึก ษา ความส าคัญ ของการ
ก ารศึ ก ษ า ค วาม ส าคั ญ ของก ารป ฏิ รู ป
ปฏิ รูป การศึ ก ษา หลั ก การในพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษา
ก ารศึ ก ษ า ห ลั ก ก ารในพ ระราชบั ญ ญั ติ
แห่ ง ชาติ กฎหมายและระเบี ยบข้ อบั ง คั บ ทางการศึ ก ษา
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กฎหมายและระเบี ย บ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎหมาย ในการจั ด การศึ ก ษา การใช้
ข้ อ บั ง คั บ ทางการศึ ก ษา การประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา
ปรับรหัส
ก ฎ ห ม าย ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ก ารใช้
Analysis system, procedures and legal process involved
วิชาและ
กระบวนการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการทาง
in the study, importance of educational reform, concepts
ปรับเป็น
การศึกษา
national education act, laws and regulations, educational
วิชาเลือก
application of the law in education, research process to
Analysis system, procedures and
improve education
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
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5) 176843 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
3(2-2-5)
นโยบาย
Analysis for policy development
การวิ เ คราะห์ น โยบาย และแผนกลยุ ท ธ์ ท าง
Analysis of Policy Development
การศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยเสนอยุทธศาสตร์ ปรับรหัส
การวิเคราะห์นโยบายและแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒ นานโยบายการศึกษา และแผนให้สอดคล้อง วิชาและ
ทางการศึก ษาทั้งระดั บชาติและระดับท้องถิ่น
ปรับเป็น
กับการพัฒนาการศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ
โดยเสนอยุท ธศาสตร์เพื่อการพัฒ นานโยบาย
Policy analysis and educational strategy plans at วิชาเลือก
การศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
both national and local levels, proposing a strategy for the
การศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ
development of educational policy and plans in accordance
Analysis of educational policies and
with international and national education development
strategies, both national and local levels, the
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สาระที่
ปรับปรุง

strategies for the development of educational
policy and educational development plans in
line with international and national
176826

176891

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
ภาคนิพนธ์
Term Paper

ปิดรายวิชา

15 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา
176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
ในบริบททางการศึกษา
King's science to sustainable development in an
educational context
ศาสตร์พระราชาในการพั ฒ นาการบริห ารจัด การ
สถานศึ ก ษา โดยใช้ห ลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลั ก องค์ ค วามรู้ 6 มิ ติ หลั ก การทรงงาน ยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ศาสตร์
พระราชากับ การพัฒ นาบุ คลากรในสถานศึก ษา ศาสตร์
พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการ
นาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
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.
176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและ
เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Paradigm of organizational development and
educational economics
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ แนวคิดทั่วไป
เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัด
องค์ ก าร การจัด การทรัพ ยากรบุ ค คล หลั ก การพั ฒ นา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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องค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การ
และการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์
ความสั ม พั น ธ์ ข องเศรษฐศาสตร์ กั บ การศึ ก ษา การ
วิเคราะห์คุณค่าของการศึก ษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ 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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหาร
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for
Education Administration
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศของนั ก
บริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานบริหาร
การศึกษา
Innovative and information technology for management
education in accordance with the principles of the theory
and research applied in educational administration
วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
176892
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
Dissertation
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ให ม่ ด้ ว ย
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างเป็น
กระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ การแก้ ไข
ระบ บ งานวิ จั ยมี คุ ณ ภ าพ สู ง ส ร้ า งส รรค์ จรรโลง
ปั ญ หาทางการบริหารการศึกษา การตีพิม พ์
ความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
Constructing body of knowledge by systematic
Constructing new knowledge by systematic
research methodology, high quality research, innovating in
research methodology, problem solving in
educational administration and administrative professional
educational administration and publishing in
progress
journal

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และ
รหัสวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
176881 สัมมนา 1
Seminar I
176892 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)

176881

12 หน่วยกิต

176892

12(1) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

176882 สัมมนา 2
Seminar II
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)

176882

12 หน่วยกิต

176892

12(1) หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

176883 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
176893 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)

176883

12 หน่วยกิต

176892

12(1) หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

176892

12 หน่วยกิต

11 หน่วยกิต

176892

11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

176893

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต
1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (1)
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1

176801

วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176801

วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176811

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและ
การบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational Theories
and Educational Administration

3(3-0-6)

176811

3(3-0-6)

176812

การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ของการบริหารการศึกษา Development in
Quality System and Education
Management Standard

3(3-0-6)

176881

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล
Innovation in educational
administration and educational
institutions in the digital age
สัมมนา 1
Seminar I

176881

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัย
การศึกษา
Seminar Problems and Trends in
Educational Research
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Administration and
Educational Institution Supporting and
Educational Quality Assurance

176813

176814

176815

176XXX

176882

1(0-2-1)

1(0-2-1)

10 หน่วยกิต

รวม

6(1) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)

176821

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
Promotion and development of
educational quality according
to educational standards

3(2-2-5)

การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
Professional Development Merit Ethics
and Codes of Ethics
ความเป็นผู้นาทางวิชาการการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
Leader for Academic Leadership
Curriculum and Learning Management
Development
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(3-0-6)

176XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

3(3-0-6)

176882

สัมมนา 2
Seminar II

1(0-2-1)

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in
Educational Administration Research

1(0-2-1)

รวม

3(X-X-X)

13 หน่วยกิต

รวม

6(1) หน่วยกิต
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176816

176XXX
176883
176892

176817

176892

176892

176892

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Supervision Educational
Innovation and Information
Technology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in
Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(3-0-6)

176891

3(X-X-X)

176883

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
Dissertation

ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

8 หน่วยกิต

1(0-2-1)

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)

176891

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 (1) หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

176891

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

176891

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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176801
176811

176812

176881

176891

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการวิธีวจิ ัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

176801

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
และการบริหารการศึกษา
Paradigms in Organizational
Theories and Educational
Administration
การพัฒนาระบบคุณภาพและ
3(3-0-6)
มาตรฐานของการบริหารการศึกษา
Development in Quality System and
Education Management Standard

176811

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
วิจัยการศึกษา
Seminar Problems and Trends in
Educational Research
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคนิพนธ์
Term Paper

1(0-2-1)

176821

176881

10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

176891

176XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

176803

176882

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar problems and Trends in
Educational Administration Research

1(0-2-1)

176812

176822

176882
รวม

13 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยาการวิธีวจิ ัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

3(2-2-5)

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
และสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
Innovation in educational
administration and educational
institutions in the digital age
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
Promotion and development of
educational quality according
to educational standards
สัมมนา 1
Seminar I

3(3-0-6)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
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ทางการศึกษา
Human Resource Management
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การบริหารงานวิชาการตามบริบท
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Academic administration according
to the modern educational context
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ
Professional Executive Spirituality

9(1)หน่วยกิต
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
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แอนด์พับลิชชิ่ง, ตุลาคม 2561, 352 หน้า.
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เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2561).
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2561, 39-46.
ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และนันทิมา นาคาพงศ์. (2561). แนวทาง
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ในการพัฒนาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา. วารสารการวิจัย กาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 81-91.
ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุน่ กอง และนันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การพัฒนาภาวะ
ผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศกึ ษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 306-319.
ยุทธนา คงแหลม และสมบัติ นพรัก. (2559). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 2,
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, 197-207.
สมบัติ นพรัก. (2561). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู : กรณีศกึ ษา
หลักสูตรการผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม
2561, 10-27.
เสน่ห์ สายต่างใจ, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน –
ธันวาคม 2559, 54-69.
เสน่ห์ กรแก้ว, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 2559, 70-85.
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2560, 1-13.
ปฎิมา นรภัทรพิมล, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, สมบัติ นพรัก และ นันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การพัฒนา
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา. วารสารวิจัยกาละสองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มกราคม
– มิถุนายน 2561, 81-91.
ธิดาวัลย์ อุน่ กอง, ปฎิมา นรภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก และนันทิมา นาคาพงศ์ (2561). การพัฒนาภาวะ
ผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศกึ ษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 306-319.

157
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฝน กันมา
Asst. Prof. Dr.Namfon Gunma
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2539

นางสาวน้าฝน กันมา
3650800XXXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
09 1843 6652
g_namfon@hotmail.com
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิจัย
พูนพงษ์ งามเกษม, นาฝน กันมา และคณะ. (2559). กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างยั่งยืน:กรณีศกึ ษาโรงเรียนตารวจตระเวน ชายแดนเบ็ตตี ดูเมน (The Sustainable Solution
Process for Illiteracy : A case study of Betty Dumen Border Patrol School) วารสารวิชาการ
รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559,ISSN 1686-0101). 233-242

158
นาฝน กันมา. (2560). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา พะเยาโมเดล (Development of a Collaborative
Network Model Enhancing Basic Education Quality: A Case of Phayao Model). วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน
2560, 103 -115.
นาฝน กันมา. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยวิธี
จิตตปัญญาศึกษา รายวิชา 161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. วารสารการวิจัย
กาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๔ ปี
การก่อตัง้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม
2560, ISSN 1906-3016). 255-266
กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ,นาฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภาวะผูน้ าที่แท้จริงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562. 13-31
ปณตนนท์ เถียรประภากุล, สันติ บูรณะชาติ, นาฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2559).
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559. 56-69
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อานวยรัตน์, นาฝน กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562). องค์ประกอบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –
เมษายน 2562. 1272-1293
กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ,นาฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2562). รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 4. กรกฎาคม – สิงหาคม 2562. 11121133
น้าฝน กันมา. (2562). การพัฒนาสถานศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.
วารสารพิกุล ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 , ISSN 0858-527X. 131-148

159
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
Asst. Prof. Dr.Luecha Ladachart
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2544

นายลือชา ลดาชาติ
39201007XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
08 8179 1863
ladachart@gmail.com
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ผลงานวิชาการ
ลือชา ลดาชาติ. (2561). การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์ ปรัชญา
และการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กันยายน 2561. จานวน
328 หน้า.
ลือ ชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561). ความรู้เดิมของนักเรียน: อุป สรรคหรือทรัพยากร.
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ตุลาคม , 324-339.
ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561). จากการรู้วิทยาศาสตร์และการสืบเสาะสู่สะเต็ม ศึกษา
และการออกแบบ. วารสารศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร, ปี ที่ 20 ฉบั บ ที่ 1 มกราคมมีนาคม, 246-260.

160
ลื อ ชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ . (2560). การสร้ า งแผนภาพความเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน. 6-16.
ผลงานวิจัย
Ladachart, L. (2019). Correlation between Understanding about Nature of Science and
Orientation to Teaching Science: An Exploratory Study with Thai First-Year Preservice
Biology Teachers. Journal of Education in Science, Environment and Health, Volume 5,
Issue 1 October-December, 134-145.
ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561). มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา. วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สังคมศาสตร์), ปีที่ 39 ฉบับ
ที่ 2 สิงหาคม, 730-741.
ลือชา ลดาชาติ. (2560). นิสติ ครูชีววิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ด้านต่าง ๆ อย่างไร. วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน. 26-44.
Ladachart, L. (2020). Thai first-year perservice science teachers’ orientation toward teaching
science. The Asia-Pacific Education Researcher. 29(5) January 2020. 455-471.

161
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
Asst. Prof. Dr.Santi Buranachart
นายสันติ บูรณะชาติ
35509001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
โทรศัพท์
08 1534 4598
sburanachart@hotmail.com
Email
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2536

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานวิจัย
สันติ บูรณะชาติ และคณะ. (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการ
จัดการเรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์แบบซินเนคติกส์เพื่ อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของนั ก เรีย น. วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร, ปี ที่ 19 ฉบั บ ที่ 3กรกฎาคม –
กันยายน 2560 , 34 - 49.

162
สันติ บูรณะชาติ. (2561). กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561, 27 - 41.
กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ,น้าฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภาวะผูน้ าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562. 13-31
ปณตนนท์ เถียรประภากุล, สันติ บูรณะชาติ,น้าฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2559).
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559. 56-69
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อานวยรัตน์, น้าฝน กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562). องค์ประกอบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –
เมษายน 2562, 1272-1293.
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อานวยรัตน์, น้าฝน กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562). รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –
เมษายน 2562, 1112-1133.
กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ, น้าฝน กันมา และโสภา อานวยรัตน์. (2562). รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 4. กรกฎาคม –
สิงหาคม 2562. 1112-1133.

163
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่า
Asst. Prof. Dr.Sunthon Khlaium
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายสุนทร คล้ายอ่า
31020007XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 1374
08 9960 3152
Email
Aye.9999@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
Doctor of Philosophy (Educational)
Punjab University, India
พ.ศ. 2536
การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2530
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิจัย
สุนทร คล้ายอ่า. (2561). ความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์ การ
เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา องค์การบริหารส่วนตาบลดอกคาใต้ อ าเภ อ ด อ ก ค าใต้
จังหวัดพะเยา. วารสารการวิจัย กาสะลองคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12
ฉบับที่ 2, 135-146.

164
สมชาย กุละปาลานนท์ และสุนทร คล้ายอ่า (2561). ระดับปัจจัยของความต้องการบ้านจัดสรร
ทีแ่ ท้จริงของนักท่องเที่ยวแบบพักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารการวิจัยกาสะลองคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม, 95-105.
นิภาพรรณ สายทอง และสุนทร คล้ายอ่า. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิผลสาหรับ
โรงเรียนสาธิต. บทความวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560, 1843-1855.
สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่า. (2559). การศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมการ
ทางานของพนักงานสานสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn
University, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, 768-779.
.

165
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์
Asst. Prof. Dr.Sopa Umnuayrat
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวโสภา อานวยรัตน์
3501900XXXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
08 5335 2811
Email
u_sopa@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2540

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิจัย
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, รักษิต สุทธิพงษ์, สันติ บูรณะชาติ และ
โสภา อานวยรัตน์ (2562). การพัฒนาผูบ้ ริหารและครูเพื่อยกระดับการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564.
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2562. 396-407.

166
โสภา อานวยรัตน์ (2561). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Group Investigation โดยบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้
ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ฉบับเสริม ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ธันวาคม 2561). หน้า 98-109.
โสภา อานวยรัตน์ (2561). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครูและผูบ้ ริหารในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา. Veridian E-Journal, Silpakorn University
(Humanities, Social Sciences and Arts) Volume 11 No 3 (2561): ฉบับภาษาไทย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561.
หน้า 2594-2612.
ปณตนนท์ เถียรประภากุล, สันติ บูรณะชาติ, น้าฝน กันมา และ โสภา อานวยรัตน์ (2559).
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559.
หน้า 56-69
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อานวยรัตน์, น้าฝน กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562). องค์ประกอบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –
เมษายน 2562, 1272-1293.
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อานวยรัตน์, น้าฝน กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562). รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –
เมษายน 2562, 1112-1133.

167
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
Asst. Prof. Dr.Amornrat Wattanatorn
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร
310050246xxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1374
089-0464150
Email
amornratw@nu.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
Master of Education (Educational Studies)
The University of Aberdeen, Scotland
พ.ศ. 2527
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2521
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ
อมรรัตน์ วัฒนาธร และคณะ (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการ
จัดการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์ซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2560.34-49

168
ผลงานวิจัย
Wattanatorn, A. (2017). Fostering Meaningful Learning by Integrating Contemplative Practices
into Subject Learning in Thai Teacher Education. Presented at the 7th RedesigningPedagogy
International Conference Singapore from 31 May- 2 June 2017. Singapore. 332-358
Eugenia Arazo Boa, Amornrat Wattanatorn, Kanchit Tagong. (2016). The Implementation and
Evaluation of Satisfaction with the Blended Socratic Method of Teaching (BSMT):
an Instructional Model to Enhance the Critical Thinking Skills of Undergraduate Business
Student. Journal of Education Narasuan , Vol 18, No 3 July – September 2016. 12-26

169
ประวัติ
ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
Dr.Ketsaraphan punsrigate Khongjarean
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2538

นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
35709001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
08 1455 4075
Bunthi_ta@hotmail.com
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

170
ผลงานวิจัย
ธนพล แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร, บุญรักษ์ วิจารณ์พล, เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ.
(2562). การยอมรับและใช้สมาร์ตกริตเทคโนโลยีของผู้บริโภคConsumers’ Smart Grid
Technology Acceptance and Adoptionสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารสังคมศาสตร์วชิ าการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน เลขหน้า : 80 – 95.
ธนาพล แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร, บุญวัฒน์, บุญวัฒน์ วิจารย์พลและ เกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2560). รูปแบบการยอมรับและใช้งานสมาร์ด กริดเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศไทย สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน เลขหน้า : 107 – 116
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วยการจัดการเรียนรูภ้ าษาผ่านประสบการณ์ แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม –กันยายน 2560 : หน้า 34 -49
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ และนันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การสารวจความต้องการการ
เสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาพ และภาวการณ์ช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม : หน้า 31 -40.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, โสภา อานวยรัตน์, รักษิต สุทธิพงษ์และสันติ
บูรณชาติ. (2562). การพัฒนาผูบ้ ริหารและครูเพื่อยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2564. วารสารสังคมศาสตร์
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม. 396-407
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2562). การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดพะเยา วารสาร
สังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม.
385-395
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ และนันทิมา นาคาพงศ์. (2563). ความฉลาดทางสุขภาพและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา. :
วารสารสังคมศาสตร์วชิ าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม –
เมษายน. : หน้า 31 -40.
Ketsaraphan Pumsrigate Khongjaroen. (2016). The Model focuses on Developing Students’
Leaning Outcomes for the Course which is Designed and Taught based on the Concept of
Reflection). Kasetsart Educational Review, Year 31, Issue 1, January-April: Page 18 -25.

171
ประวัติ
ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
Dr.Thararat Malaitao
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2548

นางสาวธารารัตน์ มาลัยเถาว์
34012000xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิท ยาลั ย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
08 9146 9458
Tharara_tacky@hotmail.com, tharatat.ma@up.ac.th
ศรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ (2560). กลยุทธ์การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2560,
ฉบับที่ 2, 306-319.
ผลงานวิจัย
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์. (2562). ผลของน้าหมักชีวภาพใบสะเดาและน้าหมักชีวภาพใบน้อยหน่าต่อการ
ตายของลูกน้ายุงราคาญ. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ราช
นครินทร์แฟร์ 30 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2562. 1350-1357
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ธารารัตน์ มาลัยเถาว์. (2562). การพัฒนาภาวะผู้นาทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรมาสู่การ
พั ฒ นาอย่างยั่ งยืน ” ณ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน วิท ยาเขตสุ ริน ทร์ จั งหวั ด
สุรินทร์, วันที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2562, จานวน 148 หน้า
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์. (2561). แนวทางการป้องกันการย้ายแผนการศึกษาของนิสิตวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 3, ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนสปาร์ จังหวัดภูเก็ต, วันที่เผยแพร่ 5
กรกฎาคม 2561, จานวน 152 หน้า
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ประวัติ
ดร.รุ่งทิวา กองสอน
Dr.Rungtiwa Kongson
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2543

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน
35504000xxxxx
อาจารย์
สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
09 2278 5475
Rungtiwa05.s.ppk@gmail.com
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คุรุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
รุ่งทิวา กองสอน (2562). การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมสาหรับนิสิตวิชาชีพครูด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก,
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, 25-37.
รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถคิดเชิงวิพากษ์ดว้ ยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัยกาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, 101-110.
รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”. 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา. 2325-2339
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รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการ และนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. หน้า 459-460.
รุ่งทิวา กองสอนและคณะ (2560). กรณีศกึ ษาครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการสืบเสาะหลังจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ข้อค้นพบจากโครงการคูปองพัฒนาครู. วารสาร สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วารสารระดับชาติ), ปีที่10 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560. 89-108
ผลงานวิจัย
ชลล์สิฌา พรหมเสน และรุ่งทิวา กองสอน (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการร่วมสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในชีวติ จริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ครัง้ ที่ 5 “ครุศาสตร์วิจัย 2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยู่ดี
มีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ”. 98-107.
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Dr.Wilawan Phothong
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2546

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
32203001xxxxx
อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6691
09 2454 4156
g5884wilawanph@kurupatana.ac.th
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผลงานวิชาการ
วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561). เทคโนโลยีกับการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของครู. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561,
18-26.
ผลงานวิจัย
ลือชา ลดาชาติ, จักรกฤษณ์ จันทะคุณ, รุ่งทิวา กองสอน, และวิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2560). กรณีศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการสืบเสาะหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ:
ข้อค้นพบจากโครงการคูปองพัฒนาครู. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 89-108.
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วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2560). การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน. จันทรเกษมสาร, ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
2560, 113-127.
มนตรี แย้มกสิกร, พงศ์เทพ จิระโร, และ วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561). พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูด้วยระบบอีคลิป (e-CLIP). วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2) กรกฎาคม-ธันวาคม. 24-41.
ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). สะเต็มศึกษา
และการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามความเข้าใจและมุมมองของครู. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. 30(1) มกราคม-เมษายน. 89-103.
ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). ความเข้าใจ
และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 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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ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2537

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
35701005xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1379
085-7076767
wi_rttkp@hotmail.com
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

ผลงานวิชาการ
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2562). การชี้แนะการสอน: แนวทางการนาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครู. วารสารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 17(1), มกราคม-เมษายน.
1-10.
ยุพิน บุญประเสริฐ, ฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ และ รุง่ ทิวา กองสอน. (2562).
แนวทางสูค่ วามสาเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล. ศึกษาศาสตร์สาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 3(1). มกราคม – เมษายน. 25-33.
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ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ และลฎาภา ลดาชาติ. (2562). ความเข้าใจ
และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 39(3). พฤษภาคม-มิถุนายน. 133-149.
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ที่มปี ระสิทธิภาพของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
11(3), กันยายน-ธันวาคม. 179-191.
ผลงานวิจัย
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนคิด
ตาม แนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาศิลปะการสอน. วารสารราชพฤกษ์. (มนุษยศาสตร์และ
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วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560). การพัฒนาความสามารถในการใช้คาถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
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นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ. วารสารการศึกษาเละ
พัฒนาสังคม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1.กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 107-118
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ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
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นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์
310200265XXXX
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0 2655 1100
Email
achara_wh@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2516

Doctor of Philosophy
(Higher Education Administration)
University of North Texas, U.S.A
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University of North Texas, U.S.A
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัย
ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ, จิตรา ดุษฏีเมธา, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศลี. (2561).
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองในวิชาชีพครูสาหรับ
นักศึกษาครู. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 8. มกราคม-มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 1,
242-259
อารีย์ อัศวนุภาพ, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, ราชันย์ บุญธิมา และ อัจฉรา วัฒนาณรงค์. (2560). ปัจจัย
พหุระดับที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1.
พฤษภาคม 2560. 225-237
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ มารุต พัฒผล. (2560). การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรูส้ ึกไวของครู.
วารสารอัล-ฮิกมะฮ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี่, ปีที่ 7 ฉบับที่ 14, 9-22
วราลี จิเนราวัต, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, นรา สมประสงค์ และ อัจฉรา วัฒนาณรงค์. (2560). วิเคราะห์
นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ.
วารสารศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. 107-118
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ชื่อ-สกุล
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นางสาววิภาภรณ์ ภูว่ ัฒนกุล
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0 2655 1100
Email
vpoovatanakul@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2518

Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Southern Illinois University, UNITED STATES
Master of Arts (English for Non-Native Speakers)
Central Missouri State University, UNITED STATES
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัย
ปนัดดา นวธนโชติ และ วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2561). ทลายเพดานแก้ว: ทาอย่างไรสตรีจึงเข้าสู่
ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2561. 145-156
ปนัดดา นวธนโชติ และ วิภาภรณ ภูวัฒนกุล. (2561). รูปแบบการสงเสริมการเขาสูตาแหนงบริหาร
ของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา. วารสารรัชตภาคย, ปีที่ 12 ฉบับที่
26. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, 298-316
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สิรริ ัฐ กลิ่นมาลัย และ วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรครู
ชาวต่างชาติของผูบ้ ริหารในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. 53-58
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อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
02-655-1100, 02-655-3700
โทรศัพท์
asomsak9@gmail.com
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ประวัติการศึกษา
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การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2532
การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2524
การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
พจนีย มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญา, ศิริวัฒน จิระเดชประไพ, พรทิพย คาชาย, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, ลินดา
นาคโปย, อานาจ บุญประเสริฐ. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 10 ฉบับที่
28, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 243-255.
ศิริวัฒน จิระเดชประไพ และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2561). การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แหง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงาน
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สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1988-2003.
ธานินทร์ ปัญญาวัฒนกุล และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2560). การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน. วารสารราชนครินทร์, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 71-79.
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
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โทรศัพท์
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Email
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พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2516
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Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Illinois State University, USA
Master of Education (Educational Administration)
Northeastern Illinois University, USA
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัย
จิราพร เซ็นหอม, ธารินทร์ รสานนท์, โกศล มีคุณ และ นรา สมประสงค์. (2562). การพึ่งตนเองของ
นักเรียนการศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2562. 251-262.
ภูมบิ ดี แก้วศรีสังข์ และ ธารินทร์ รสานนท. (2561). การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ
เขต 1. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13. 1-2 ธันวาคม 2561.
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ . 135-143.
ภูวดล บุญอ่า และ ธารินทร์ รสานนท. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ครั้งที่ 7. 24 พฤศจิกายน 2560. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 256266
เมธิญา สิริบวรพิมล และธารินทร์ รสานนท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสานักงานเขตราษฎรบูรณะ สังกัด กรุงเทพมหานคร.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41 และ
นานาชาติครัง้ ที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ. 448-462
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M.S.University of Baroda, India

2519

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2512
2553
2545
2536
2555
2543
2539

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2553
2545
2544
2552
2545
2536

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
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ลาดับ
6

7

8

9

10

ชื่อ – สกุล
นายสุนทร คล้ายอ้า*

นางสาวโสภา อ้านวยรัตน์*

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

นางเกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

นางสาวธารารัตน์
มาลัยเถาว์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020007xxxxx

35019005xxxxx

310050246xxxx

37509001xxxxx

34012000xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
ค.ด.
M.Ed.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
Education
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
บริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรและการสอน
Educational Studies
นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
ฝรังเศส
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Aberdeen
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2536
2530
2556
2542
2540
2550
2540
2527

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2521
2553
2542
2542

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2538
2558
2548

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
2553
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11

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35504000xxxxx

12

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

32203001XXXXX

อาจารย์

13

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

35701005xxxxx

อาจารย์

14

นายณัฐวุฒิ สัพโส

54705000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

15

ชื่อ – สกุล

นายวัชระ จตุพร

14708000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ศศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
การประถมศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏก้าแพงเพชร

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
2557 360 360 360 360 360
2549
2543
2556 360 360 360 360 360
2551
2547
2557
2542 360 360 360 360 360
2537

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

2557
2549
2544

ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

ค.ด.
ศษ.ม.

บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
และผู้น้าทางการศึกษา
ศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ.

ปี

360 360 360 360 360

2560
2553
2550

360 360 360 360 360
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เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
1 นายโกศล มีคณ
ุ *
37002000xxxxx
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

2

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี*

31002014xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

3

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์*

31020026xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
อ.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.

4

นางสาววิภาภรณ์
นกุล*

ภูว่ ัฒ

31002007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.บ.
Ph.D.
M.A.

5

นายสมศักดิ์
เอียมคงสี*

32001007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
คณิตศาสตร์
พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาไทย
Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
ภาษาอังกฤษ
Education
Administration
English for NonNative Speakers
ภาษาอังกฤษ
การอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา
การประถมศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2524

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of North Texas, USA.

2518
2515
2532
2521
2517
2534

North Texas State University,
USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Southern Illinois University,
USA.
Central Missouri State
University, USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2516
2536
2526
2518
2545
2532
2524

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
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ลาดับ
6

ชื่อ – สกุล
นางธารินทร์ รสานนท์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31202005xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Ed.

7

8

นางธิดาวัลย์ อุน่ กอง*

นายสันติ บูรณะชาติ*

35207002xxxxx

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
Educational
Administration
Educational
Administration
ชีววิทยา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Illinois State University, USA.
Northeastern Illinois University,
USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

2519
2516
2508
2553
2545
2536
2552
2545
2536

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

