หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ค ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0451
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 48(5) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที.่ ....66(10)/2562...วันที่....3......เดือน…ตุลาคม....พ.ศ....2562.....
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที.่ ...13/2562.....วันที.่ ....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 ในการประชุม
ครั้งที.่ .....................วันที.่ ...............เดือน........................พ.ศ....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
8.2 ผูบ้ ริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักวิชาการ
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา
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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

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

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้นาและผู้บริหารการศึกษา กระทา
ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ

ปี
2532
2521
2517
2534
2530
2516
2536
2526
2518
2519
2516
2508
2545
2532
2524
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กับการรวมพลังสั งคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน
ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ด้านการพั ฒนา และเสริมสร้างศัก ยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศัก ยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
การยกระดั บ การศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ ใ ห้ มีคุ ณ ภาพเท่า เทีย มและทั่ วถึ ง การปลู ก ฝั ง ระเบีย บวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดี
มีสุขของครอบครัวไทย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีส่วนสาคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนา
ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ คุ ณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางาน ให้ เป็นผู้ที่ทรงความรู้
มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0
ที่จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขา้ งต้น นามาซึ่งกระบวนการ
และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ นั้น ประเทศจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการของประเทศ ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เ พื่อ
พั ฒนา นอกจากนั้นจะต้องมีลั ก ษณะพิเ ศษ คือ การเป็นนัก วิชาการที่มีความรู้ใ นลัก ษณะพิเ ศษคื อ
พหุวิชา (Multiple Disciplinary) หรือ เป็นผู้ที่มคี วามสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมภิ าคและประเทศชาติได้
ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสแห่งความเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีและความเป็น
โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ
ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นอดีตไม่สามารถนามาใช้
เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติยังเป็นความจาเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และนาไปแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลให้การบริหารการศึกษาและการบริหาร
จัดการต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการเชิงรุก เห็นความรวดเร็ว และปรับตัว
ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับ
ไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา เหตุนี้ตัวผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นตัวจัก รสาคัญในการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาที่ทางานด้านพัฒนาการศึกษาก็ดี หรือ
นั ก วิ จั ย ที่ ต้ องการค้ น คว้ า ความเป็น ผู้ น าทางการศึ ก ษา จ าเป็ น จะต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบอันจะเกิดขึ้น เพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะนาไปสู่ความมีภาวะผูน้ าเพื่อการ
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เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี แ ละโลกาภิ วั ฒ น์ นอกจากนี้ จ ะบั ง เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
ยุ ท ธศาสตร์ของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึก ษา และมาตรฐานวิชาชีพผู้บ ริหารการศึก ษา
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคม การด าเนินชีวิต ความก้ าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีก ารเปลี่ย นแปลงเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สาคัญในการใช้
ชีวิตและการทางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต และอาชีพ อีกทั้งปัจจุบันการพัฒนาองค์ก รทางการศึกษามีครู ผู้บริหาร
การศึกษาที่แสวงหาความก้าวหน้า ประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา
กันมากมาย เนื่องจากข้อบังคับของคุรุสภาที่กาหนดว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาหรือ
อบรมด้านการบริหารการศึกษาจึงจะสามารถดารงตาแหน่งผู้นาสถานศึกษาได้
ดังนัน้ ความสาคัญ และความจาเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ และการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษาเป็นความพยายามพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่จะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุส ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศคุรุสภา เรื่องการรั บ รอง
ปริญ ญาและประกาศนีย บัตรทางการศึก ษาเพื่ อการประกอบวิชาชีพ โดยมีเ ป้าหมายของการผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนาองค์กรและนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ทันทีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อองค์การและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เน้น ให้
ผู้บริหารมีความเมตตา มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูรวมทั้งมีจิตสานึก จิ ตวิญญาณในการ
บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้นหลักสูตรได้ออกแบบโดยกาหนดรายวิ ชาตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
อาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
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มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
12.2.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม
12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน
อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กาหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา สร้ า งผู้ น าทาง
การศึก ษา พั ฒนากระบวนทั ศ น์ก ารบริ ห ารให้เ ชี่ ย วชาญวิ ช าการ ผสมผสานวิ ช าชีพ ก้าวทัน ความ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ความพยายามที่จ ะพัฒ นาบุค ลากรทางการศึก ษา ให้มีคุณ ภาพทั้ง ด้า นความรู้ และ
คุณ ธรรม มีค วามจาเป็นอย่ างยิ่ งในการพัฒ นาการศึก ษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึก ษาให้ มี
คุณภาพ จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ และทักษะการบริหาร การจัดการ
ศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การระดมสรรพกาลังและทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการ/หรือดาเนินการการบริหารการศึกษา
แบบมีส่ว นร่ว มลั ก ษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณ ฑิตทางการบริห ารการศึก ษาซึ่งเป็น ผลผลิ ต ของ
หลักสูตร คือความเป็น นัก บริห ารสมัย ใหม่มือ อาชีพ อัน ได้แ ก่ ความเป็น ผู้นาการเปลี่ย นแปลงที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นาทางวิชาการความเป็นผูน้ าที่มคี วามสามารถในการบริหาร ความ
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นาองค์ ก ร ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีพันธกิจ ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มคี วามรู้ คุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ด า ร ง ไ ว้ ซึ่ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ที่ คุ รุ ส ภ า ก า ห น ด
จึงพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ให้สอดคล้องกับภาวการณ์และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การพัฒ นาและปรับ ปรุง หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริ ห าร
การศึก ษา ครั้ง นี้มีข้อ สนเทศ มาจาก ความรู้ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยทางการศึกษา
ที่ค้นพบใหม่ ๆ จึงจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงผูเ้ ข้ารับการศึกษาดังต่อไปนี้
1.3.1 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
การบริหารและการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา
1.3.3 พั ฒนาผู้เ ข้ า รับ การศึ ก ษาให้ มี คุ ณลั ก ษณะผู้ น าสามารถประยุ ก ต์ เผยแพร่ แ ละ
ถ่ายทอดวิทยาการทางการบริหารการศึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเข้าใจภายใต้เงื่อนไขการทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป 1.1 เอกสารหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ตามมาตรฐานสากลและ 1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร
สอดคล้ อ งกั น กั บ นโยบายของ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย 1.3 รายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ล ะ ก า ร 1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร 1.4 รายงานผลการประเมิน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ให้ สอดคล้อง
ความพึงพอใจในการใช้
กับมาตรฐานของ สกอ.
บัณฑิตของหน่วยงานผู้ใช้
1.3 ติดตามความต้องการของ
บัณฑิต
ผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรีย น 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย 2.1 จานวนแผนงาน/กิ จกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การพั ฒนาอาจารย์ ผู้ สอน
ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ทั้ ง
การสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็น
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
6 ด้านของ สกอ.
ส าคั ญ ตามมาตรฐาน
การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
การเรียนรูท้ ั้ง 6 ด้าน
เป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
2.2 พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น
ผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น 2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์
เป็นสาคัญ และการเรียนรู้
และนิสิตต่อสิ่ งสนั บ สนุ น
ด้วยตนเองของนิสิต
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
3. แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม 3.1 พัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต 3.1 แผนการพัฒนานิสิ ต ให้ มี
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ความพร้ อ มในการเรี ย น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
และภาคปฏิบัติ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร 3.2 รายวิ ช าที่ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
การบริหารวิชาการ และ
บู ร ณาการจั ด การเรี ย น
การวิจัย
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
3.3 จั ด ก ารเรี ย นการสอ น
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น ให้
กั บ บริ ก ารวิ ช าการ และ
นิสติ ฝึกทักษะและความ
การวิจัย
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
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ช านาญในวิ ช าชี พ อย่ า ง 3.3 ร้อยละของรายวิชาที่เน้น
เพี ย งพอและ ต่ อ เ นื่ อ ง
ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ
รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม ศิ ล ปความช านาญในวิ ช าชี พ
วัฒนธรรม
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
3.4 พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร 3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่
จั ด การเรี ย นการสอ น
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น การ
บริหารจัดการศึกษา
มีส่วนร่วมของบุคลากรใน 3.5 ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่
สถานศึกษา
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
3.5 พั ฒ นาทั ก ษ ะด้ า นการ
ด้ านการบริ หารการศึ กษา
บริ ห ารของอาจารย์ ใ ห้
ในแต่ละปี
ทันสมัยอยู่เสมอ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบณ
ั ฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
1.1.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน ไม่น้อยว่า
6 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
1.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.1.3 แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
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
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.2.1 วุฒิการศึกษา
ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
1.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด
1.2.4 เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการแนะนาการทาวิจัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1) แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
5
5
5

2) แผน ข
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
230
230
230
230
115
115
115

2.5.2 ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
แผน ข
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
2567
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30
15
15
15
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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

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

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

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

2566
5,993,000
3,993,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
12,573,000

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

2.7 ระบบการศึกษา

√ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48(5) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
เกณฑ์ สกอ.
ลาดับ

รายการ

1

งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาวิชาแกน
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
4

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

มคอ.1

แผน ก
แบบ
ก1
-

แผน ก
แบบ
ก2
12
-

แผน
ข

-

-

-

36
36

12
36

3-6
36

แผน ก
แบบ
ก1

12
-

36

แผน ก
แบบ
ก2
36
9
27
9
18
12
6
-

แผน
ข

12
(5)
48(5)

6
(5)
48(5)

42
9
33
9
18
12
6
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
แผน ก
แผน ก
แบบ
แบบ
ก1
ก2
36
9
27
9
18
12
6
48
(5)
48(5)

12
(5)
48(5)

แผน
ข
42
9
33
9
18
12
6
6
6
(5)
48(5)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสติ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
176795 วิทยานิพนธ์
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

176701
176702
176703

176711

176712
176713

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
1) หมวดวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก
หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
The Principles of Educational Administration and School
Administration
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs

จานวน 48(5) หน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน 48 (5) หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวน 27 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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176721
176722

176723

176724

1.2.2 วิชาชีพบริหาร
จานวน 18 หน่วยกิต
1.2.2.1 รายวิชา
จานวน 12 หน่วยกิต
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Administration for Educational Quality Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
Educational Administration According to the King's Science
Guidelines
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
Developing Relationships between Educational Schools and
Communities
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education

1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร
จานวน 6 หน่วยกิต
176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in schools
176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in
Educational Organizations
3) วิทยานิพนธ์
จานวน 12 หน่วยกิต
176794 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

17

176701
176702
176703

176711

176712
176713

176721
176722

176723

176724

3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
1) หมวดวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก
หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
The Principles of Educational Administration and School
Administration
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leadership in Academic Affairs

จานวน 48 (5) หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวน 33 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

1.2.2 วิชาชีพบริหาร
จานวน 18 หน่วยกิต
1.2.2.1 รายวิชา
จานวน 12 หน่วยกิต
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Administration for Educational Quality Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
Educational Administration According to the King's Science
Guidelines
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
Developing Relationships between Educational Schools and
Communities
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
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176731
176732

176741
176742
176743
176744

1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร
จานวน 6 หน่วยกิต
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in schools
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in
Educational Organizations
1.2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Education
การพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Organization Development and Economics of Education
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
3(3-0-6)
Good Governance and Educational Risk Management
การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Projects Evaluation in Education

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
176792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II
176793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study III

จานวน 6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
176782 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1

146700
176795

176781
176782
176795

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
12(3) หน่วยกิต

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

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
176795

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176795

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
176711 หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
The Principles of Educational Administration and
School Administration
176712 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
รวม

176703
176713
176721
176722

ภาคการศึกษาที่ 2
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leadership in Academic Affairs
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Administration for Educational Quality Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
Educational Administration According to the King's
Science Guidelines
รวม

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

3(3-0-6)
12(3) หน่วยกิต

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

12 หน่วยกิต
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176724
176731

176782
176794

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in schools
ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)
3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

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

ภาคการศึกษาที่ 2
176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
Developing Relationships between Educational Schools
and Communities
176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in Educational Organizations
176794 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

146700
176701
176702
176711

176712

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
The Principles of Educational Administration and
School Administration
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
รวม

176703
176713
176721
176722

176791

ภาคการศึกษาที่ 2
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leadership in Academic Affairs
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Administration for Educational Quality Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
Educational Administration According to the King's
Science Guidelines
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study l
รวม

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

3(3-0-6)
12(3) หน่วยกิต

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

2 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต
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176724
1767xx

176731

176782
176781
176791

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
วิชาเลือก
Major Elective
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in schools
ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study ll
รวม

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

3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
11(2) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
Developing Relationships between Educational Schools
and Communities
1767xx วิชาเลือก
Major Elective
176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in Educational Organizations
176793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study lll
รวม

3(3-0-6)

3(x-x-x)

3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง)

2 หน่วยกิต

11 หน่วยกิต
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3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการในระดั บ กลาง และสู ง เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานใน
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and upper- intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills
176701

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัย
การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการศึกษา จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
และการลอกเลียนวรรณกรรม
Principles, concepts and theories of quantitative and qualitative research, types of
research, educational research design, building tools, using statistics for research, research report
writing, apply research results for educational administration, research ethics, ethics of researchers
and plagiarism
176702

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Information Technology in Education
หลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การเรีย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วิทยาการคานวณ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, concepts, media designing, innovation, information technology for learning,
information technology for communication, computing science, media applying and assessment,
innovation, information technology for learning, problem analyzing for using innovation and
educational information technology, innovation adaptation
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176703

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
3(3-0-6)
Educational Policies and Strategies
การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาการ
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การกาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์การจัดทาแผนงานโครงการและการนา
กลยุทธ์การศึกษาสู่การปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การศึกษา
Educational systems analysis, theories and critical analysis of educational policies,
improving and developing educational policies, theories and educational strategic administration,
developing educational policies and strategies for sustainable development, developing educational
strategic plans, developing project plans and implementing educational strategic plans to practice,
evaluating and improving educational policies and strategic plans

176711

หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
The Principles of Educational Administration and School
Administration
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหารการศึกษา การบริหารองค์การ สานักงานและ
องค์คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานทั่วไป การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงวัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การถอดบทเรียนการนาหลักการบริหารการศึกษา และ
สถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา
The principles, concepts and theories in educational administration, organization, office
and personnel administration, academic affairs administration for quality and excellence,
administration in finance, management of learning resources and environment to promote learning ,
general affairs administration, good governance, educational administration guidelines for elderly
development, laws related to education and educational administrators, lesson learned for applying
the principles of educational administration and school administration in educational organizations.
176712

จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารมืออาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
ทั ก ษ ะ แ ห่ ง อ น า ค ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส มั ย ใ ห ม่ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร ภ า ว ะ ผู้ น า
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การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบ้ ริหารการศึกษา
Professional Spiritual and Educational Institutional Leadership, Transformation of the
Global Society, Research for Professional, Development-Skills Knowledge management for teacher
and learners development, according to the King's Philosophy, professional interaction, conflict
management, risk management, resource mobilization for education, network management, The
supervision, monitoring and evaluation of further education laws and regulations of the relationship
between the school and local community.
176713

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6)
Leadership in Academic Affairs
ผู้ น า ภาวะผู้ น า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ พฤติ ก รรมผู้ น า ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การ
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหาร
ความขัด แย้ง การบริหารความเสี่ย ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากั บ ติดตาม
ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา
Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, transformational leadership,
word changing and social changing, collecting resources for education, networking system
administration, educational supervision for teacher development in learning management for fulfill
learner potential, conflict management, risk management, interaction and coworker development,
controlling, following up, supporting and school assessment
176721

การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Administration for Educational Quality Development
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ย วกั บ การพัฒ นาหลัก สูต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
และการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การประเมินหลักสูตร
การบริหารกิ จกรรมเสริมหลั ก สู ตร กิ จกรรมพัฒนาผู้เ รีย น การดูแลช่วยเหลือผู้เ รีย น การประกั น
คุ ณภาพการศึก ษา ระบบคุ ณภาพและมาตรฐานขององค์ก ารทางการศึก ษา ระบบในการควบคุ ม
คุณภาพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา การ
ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้
หลักการและกระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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Principles, concepts and theories related to curriculum development, instructional and
supplementary teaching management, measuring and evaluating learning outcomes, developing
student potential, course assessment, administration of extra-curricular, activities for learners
development, taking care of students, educational quality assurance, quality systems and standards
of educational organizations, quality control system, problems and trends in the development of
quality systems and standards of educational administration, using research processes for the
development of quality systems and standards of educational administration, applying educational
administration principles and processes to develop educational quality
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การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
Educational Administration According to the King's Science
Guidelines
ศาสตร์พ ระราชาในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการนาศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
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 learner development and lesson learned about King's
sciences for developing educational institutions.
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การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
Developing Relationships between Schools and Communities
หลักการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
เกี่ยวกับบริบทชุมชน บทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การสื่อสาร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นบนฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม แนวทางการส่ ง เสริม อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน
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Principles of co-operation between schools and communities, study, analysis, synthesis
of community contexts, school administrators roles in enhancing the relationship between school and
community, communication, creating a network for cooperation with parents and communities in
order to develop and solve problems for learners quality, developing learners based on cultural
differences, guidelines for promotion cultural preservation, local wisdoms and community learning
resources
176724

การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Supervision, Plan and Supervision Activities in Education
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ
การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ
บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ การเสริ ม แรง การสร้ า งพลั ง อ านาจ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู นโยบาย
การศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ
และการนาสู่การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ
Principles, concepts, supervision technique, supervision implementation, supervision
psychology and communication, tactics of knowledge transferring, theory academic production,
culture in academic development for learning person, empowerment, reinforcement and teacher
potential development, educational policy and educational system connecting with other social
system, planning for educational quality development, supervision planning development follow the
macro context and geosocial, arranging supervision implementation plan, project and
implementation, assessment and supervision adjusting plan
176731

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
3 (หน่วยกิต)(90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in schools
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย
การฝึกการบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป
School educational administration practicum at least 90 hours of practice, consisting of
training in school administration in academic administration, budget management, personnel
management and general administration
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ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 3 (หน่วยกิต)(90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational Administration in Educational
Organizations
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการ
ฝึกการบริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
การตรวจสอบภายใน
Educational administration practicum at least 9 0 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
176741

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Education
จิตวิทยาการบริ หาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริ หารและการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลังอานาจ การประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
Administrative psychology, theories, models, administrative system and educational
human resource development, administration for empowerment, assessment and educational human
resource administrative adaptation, provision in law concerning educational human resource
administration
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การพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Organization Development and Economics of Education
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัดการ
ทรั พ ยากรบุ ค คล หลั ก การพั ฒ นาองค์ ก าร กระบวนการพั ฒ นาองค์ ก าร การพั ฒ นาองค์ ก ารและ
การบริหารสมัยใหม่ แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับการศึกษา
การวิเคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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General concepts about organization and management, planning for organization,
human resource management, principles of organization development, organizational development
process, organization development and modern management, general concepts of economics, the
relationship of economics and education, value analysis of economic education, educational
development and national economic development
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หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
3(3-0-6)
Good Governance and Educational Risk Management
ความหมายและความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง แนวคิดและทฤษฎี
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล แนวทางและกระบวนการใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา การถอดบทเรียนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงจากแบบปฏิบัติที่ดีในสถานศึกษา
Definition and importance of good governance and risk management principles, concepts
and theories of risk management in schools, international risk management standards, guidelines
and processes for administration according to good governance and risk management in schools,
lesson study in accordance with good governance principles and risk management from the best
practice in schools
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การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Projects Evaluation in Education
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ การประเมินโครงการทางการศึกษา เทคนิคการประเมิน
โครงการ แนวทางในการดาเนินงานประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินโครงการ การ
วิเคราะห์และวิพากษ์ผลการประเมินโครงการทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลการประเมินโครงการใน
การบริหารการศึกษา
Concepts and principles of project evaluation in education, project evaluation
techniques, guidelines for project evaluation, writing a project evaluation report, analysis and
criticize the results of educational project evaluation, applying of project evaluation results in
education administration
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สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ประเด็นหัวข้อการศึกษา การจัดสัมมนาและเสวนาประเด็นหัวข้อ
ทางการศึกษา เพื่อนาไปสู่ประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และการสร้างองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษาสมัยใหม่
Critical analysis in educational topics, seminar and discussion on educational topics for
leading to research topics in educational administration and knowledge building in modern
educational administration
176782 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
การศึ ก ษาข้ อ มู ล และเอกสารทางการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานต่างประเทศและนาเสนอ
ข้อค้นพบขององค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาของไทย
Study educational data and document of other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand Including Study tour inside Thailand and aboard
176791

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
2 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การก าหนดประเด็ น
การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
Research, data collection, analysis, synthesis, defining educational issues and creating
new knowledge through a systematic research process
176792

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
2 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การก าหนดประเด็ น
การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ จริยธรรมการวิจัย และ
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย Ithesis
Research, data collection, analysis, synthesis, defining educational issues and creating
new knowledge through a systematic research process, research ethics and I- thesis research
management system
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
2 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การก าหนดประเด็ น
การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ จริยธรรมการวิจัย และ
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย Ithesis การนาเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรูใ้ นประเด็นทางการ
บริหารการศึกษา
Research, data collection, analysis, synthesis, defining educational issues and creating
new knowledge through a systematic research process, research ethics and ithesis research
management system, presentation and publication body of knowledge about educational
administration issues
176794

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem
solving, publishing on educational administration topic
176795

วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ค วามรู้ใ หม่ด้วยกระบวนการวิจัย อย่ างเป็น ระบบ การแก้ไ ขปัญ หา การ
พัฒนานวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem
solving, innovation development, publishing on educational administration topic
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
176
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาชีพบริหาร (รายวิชา)
กลุ่มวิชาชีพบริหาร (การปฏิบัติการบริหาร)
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนา/ภูมภิ าคศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
วิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1
นายสมบัติ นพรัก*
36599005xxxxx
รองศาสตราจารย์
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
2
นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง*
35207002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
3
นางสาวน้าฝน กันมา
36508000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
4
นายลือชา ลดาชาติ
39201007xxxxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
5
นายสันติ บูรณะชาติ*
35509001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
6
นายสุนทร คล้ายอ่า*
31020007xxxxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

สาขาวิชา

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

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

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

35

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.
ค.ด.
M.Ed.

การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคคล
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.

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย

7

นางสาวโสภา อานวยรัตน์*

35019005xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

31005024xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางเกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

37509001xxxxx

อาจารย์

10

นางสาวธารารัตน์
มาลัยเถาว์*

34012000xxxxx

อาจารย์

11

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

35504000xxxxx

อาจารย์

12

นางสาววิลาวัลย์ โพธิท์ อง

32203001xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

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

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

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

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

13

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

35701005xxxxx

อาจารย์

14

นายณัฐวุฒิ สัพโส

54705000xxxxx

อาจารย์

15

นายวัชระ จตุพร

14708000XXXXX

อาจารย์

ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
1
นายโกศล มีคณ
ุ *
37002000xxxxx

รองศาสตราจารย์

2

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี*

31002014xxxxx

รองศาสตราจารย์

3

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์*

31020026xxxxx

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

2557
2542
2537
2557
2549
2544
2560
2553

ศศ.บ.

หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาและผู้นา
ทางการศึกษา
ศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

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

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
University of North Texas, U.S.A
University of North Texas, U.S.A
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร

2524
2518
2515
2532
2521
2517
2534
2530
2516
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ลาดับ
4

ชื่อ – สกุล
นางสาววิภาภรณ์
ภูว่ ัฒนกุล*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

31002007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Educational Administration

MA.

English for Non-Native Speakers

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

ภาษาอังกฤษ
การอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา
การประถมศึกษา
Educational Administration
Educational Administration
ชีววิทยา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

5.

นายสมศักดิ์
เอี่ยมคงสี*

32001007xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นางธารินทร์ รสานนท์*

31202005xxxxx

อาจารย์

7

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

35207002xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายสันติ บูรณะชาติ

35509001xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2536
2526
2518
2545
2532
2524
2519
2516
2508
2553
2558
2545
2536
2552
2545
2536
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1
2
3

นายธีระ รุญเจริญ
นายวิทยา จันทร์ศิลา
นายปกรณ์ ประจันบาน

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

Ph.D.
Ph.D.
กศ.ด.

4
5
6

นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
นายฉลอง ชาตรูประชีวนิ
นายสาราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ปร.ด.
กศ.ด.
ค.ด.

7
8
9

นางสาวจิตมิ า วรรณศรี
นายอนุชา กอนพ่วง
นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ด.
กศ.ด.

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

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ตามรายวิช า 176731 ปฏิบัติก ารวิช าชีพ บริ ห ารการศึก ษาในสถานศึก ษา (Professional
Practicum in Educational Administration in schools) และรายวิช า 176732 ปฏิบัติก ารวิช าชี พ
บริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา (Professional Practicum in Educational Administration in
Educational Organizations) การฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การบริหารขององค์การทางการศึกษาและสถานศึกษา การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหารทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการปฏิบัติ การ
วิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ และเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนีย บัตรทางการศึก ษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ ตามประกาศคุรุส ภา ในเนื้อหามาตรฐาน
หลักสูตร: มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ (มาตรฐานความรู้) 7 ด้านได้แก่
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3. การบริหารสถานศึกษา
4. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. กิจการและกิจกรรมนักเรียน
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
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7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3. การบริหารการศึกษา
4. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์
1. การพัฒนาวิชาชีพ
2. การนิเทศการศึกษา
3. แผนและกิจกรรมการนิเทศ
4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
5. การวิจัยทางการศึกษา
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นหรือ ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามวันเวลาที่หน่วยงาน หรือสถานศึกษากาหนด
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการ
บริหารการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้
คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ และตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
แผน ข การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ใ นการ
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ทาการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดและตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารการศึกษาได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
ทาวิทยานิพนธ์
48 (5) หน่วยกิต
แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 (5) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
36 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนรายวิชาและทาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 48 (5) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
42 หน่วยกิต
- ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตกลุ่มละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อคัด
สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนัด หมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ป รึก ษา นาแบบฟอร์มบันทึก ความก้า วหน้ า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 ประเมินผล
5.6.1 ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร
ทางการบริหารการศึกษา
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณาจารย์ผสู้ อนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
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5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

42
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

2. มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบ
และมีวนิ ัยในตนเอง

3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 ให้ทาการสรุป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีที่กาหนดให้
ซึ่งข้อมูลนัน้ อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ
1.2 กาหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ข้ึน
แล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
1.3 ฝึกการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคาตอบที่
เป็นไปได้ จากข้อมูล หรือความรู้
2.1 ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา
และสมาชิกกลุ่ม
2.2 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และสร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
2.3 กาหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
ก า ร มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ต่อส่วนรวม
3.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
3.2 จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ฐาน
ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
3.3 มี ก ารตรวจสอบและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ค วามส าคั ญ กับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสีย สละซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิช าชีพ
ทางการศึกษา
(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นา ทางาน
เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการ การเป็น สมาชิก
องค์กรและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในชั้น
เรียนโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฏีและสาระสาคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในด้านงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย การนาเสนอ
ในที่ประชุมและการนาเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผูเ้ รียน
เพื่อนนิสิต
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรูเ้ ดิมในการพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการวิจัย
หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยตนเองและในกลุ่ ม ในสถานการณ์ ทั่ ว ไปและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่ม
แบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง ประชุมปรึกษาปัญญาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน
เป็นต้น

45
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตาม สภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการอภิป ราย
กลุ่ม รายงานผลการสัมมนาและภูมิภาคศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานและร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การปั ญ หาได้
อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือ
ผลงานที่ต้องมีปฏิสั มพั นธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
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(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล สารสนเทศ
ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒนางานในองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งสร้ า งสรรค์
ฝึก ทัก ษะการสื่อสารระหว่ า งบุค คล ทั้งการพูด การฟังและการเขี ย น จัดการเรีย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมินผลงานที่นิสติ ได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) กาหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อ
การเข้าใจ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มกี ารอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่
ได้รับมอบหมายในชัน้ เรียน
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะพืน้ ฐานด้านการบริหารองค์การ
(2) สามารถให้คาแนะนาด้านการบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาได้อย่างเร่งด่วน
(4) มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอน โดยการสรุปความรูร้ วบยอดสาธิตแสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในองค์การ
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผูร้ ับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติก ารจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ
ทดสอบภาคปฏิบัติในองค์การ
(2) การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติการในองค์การ
( 3 ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จ า ก ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น
ในสถานการณ์จริง
(4) การประเมินผลการจัดทารายงานกรณีศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปัญหาของ
องค์การ รายงานการจัดทาโครงงาน และรายงานการศึกษาดูงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิทยานิพนธ์
176895 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
176781 สัมมนาทางการ
บริหารการศึกษา
176782 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) (1) (2) (3) (4) (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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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

(1)

176701 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์

• •  

•

•

•

•

•

    

•



176702 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา

•    •

•

•

•

•      

•



176703 นโยบายและกลยุทธ์
การศึกษา

•    •

•

•

•

•   •

  

•





•    •

•

•

•

•   •

  

•





8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(2)

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



•

1) หมวดวิชาแกน

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
176711 หลักการบริหาร
การศึกษาและ
สถานศึกษา

•



•









•





•
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รายวิชา

176712 จิตวิญญาณความ
เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ
176713 ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
2.2.2 วิชาชีพบริหาร
2.2.2.1 รายวิชา
176721 การบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
176722 การบริหารการศึกษา
ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

• • • 

•  

•    



•   

•  

•    •

•

•

•



•

•

•

 •

•

•



•

 •

 •  • •

•

•

• •

 •  • •

•



•

•

 •

•

•

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)




8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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


•



•



•



•



•



•



•

•
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
176723 การพัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา  
กับชุมชน
176724 การนิเทศ แผนและ
กิจกรรมการนิเทศ
 •
การศึกษา
2.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร
176731 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
บริหารการศึกษาใน • •
สถานศึกษา
176732 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
บริหารการศึกษาใน
• •
หน่วยงานทาง
การศึกษา

• 

•  

 • •

•





•  •

•   

•

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)



• 

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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


•



•

•





•

•

•  

•   

•   







•

•



•

•

•

•  

•   

•   







•

•



•
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52

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
3) วิทยานิพนธ์
176794 วิทยานิพนธ์
• •   • • •
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
  • 
บัณฑิตศึกษา
176781 สัมมนาทางการ
•    •  
บริหารการศึกษา
176782 ภูมิภาคศึกษา
•    •  •

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(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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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

(1)

176701 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์

• •  

•

•

•

•

•

    

•



176702 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา

•    •

•

•

•

•      

•



176703 นโยบายและกลยุทธ์
การศึกษา

•    •

•

•

•

•   •

  

•





•    •

•

•

•

•   •

  

•





8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(2)

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



•

1) หมวดวิชาแกน

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
176711 หลักการบริหาร
การศึกษาและ
สถานศึกษา

•



•









•





•
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รายวิชา

176712 จิตวิญญาณความ
เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ
176713 ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
2.2.2 วิชาชีพบริหาร
2.2.2.1 รายวิชา
176721 การบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
176722 การบริหารการศึกษา
ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

• • • 

•  

•    



•   

•  

•    •

•

•

•



•

•

•

 •

•

•



•

 •

 •  • •

•

•

• •

 •  • •

•



•

•

 •

•

•

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)




8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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


•



•



•



•



•



•



•

•
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
176723 การพัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา  
กับชุมชน
176724 การนิเทศ แผนและ
กิจกรรมการนิเทศ
 •
การศึกษา
2.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร
176731 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
บริหารการศึกษาใน • •
สถานศึกษา
176732 ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
บริหารการศึกษาใน
• •
หน่วยงานทาง
การศึกษา

• 

•  

 • •

•





•  •

•   

•

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)



• 

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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


•



•

•





•

•

•  

•   

•   







•

•



•

•

•

•  

•   

•   







•

•



•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
2.2.3 วิชาเอกเลือก
176741 การพัฒนาองค์การ
และเศรษฐศาสตร์

ทางการศึกษา
176742 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา 
176743 หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารความ •
เสี่ยงทางการศึกษา
176744 การประเมิน
โครงการทาง

การศึกษา
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
176791 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 1

•  •

• 

•

•

  •

•     •

(1)

(1)









•   

•



•     •

 •

•

  

 •

•

  •



(1)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(2)

   •    •  

•

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

•



•

 

•









(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

•






•

•

•
•






•





•
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
176792 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 2
176793 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 3
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
บัณฑิตศึกษา
176781 สัมมนาทางการ
•
บริหารการศึกษา
176782 ภูมิภาคศึกษา
•

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

•

  

•

  •

 

•





•



•

•

  

•

  •

 

•





•



•

•

•

 •

  









 

• 

•





  

•  

•  

 •

  

•







•

•



  

• 

•  

 •

  

•







•

•



•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการ
สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมถึงผลงานของนิสิต
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เทีย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์แ ละสอบผ่ า นการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
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1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
2. ปริญญาโท แผน ข
มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด สอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็น ระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า
ด้ ว ยตนเองต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ สื บ ค้ น ได้ และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัย อย่ างต่อเนื่องโดยผ่า นการท าวิจัย สายตรงในสาขาวิช าที่ไ ม่ใ ช่วิ จั ย ใน
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่มสี ่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูป แบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมิ น ผล
การเรียนรูท้ ุกปี
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมเป็ น หลั ก พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วยจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเ คราะห์เ ชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรีย ภาพ ทัก ษะการส่งเสริม
สุ ข ภาพและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารทางวิชาชี พ รวมทั้ ง การได้ ง านท าหรื อ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับนิสติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและ พัฒนานิสติ โดยการควบคุม
การดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยมีผลที่เกิดกับนิสติ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
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
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณากาหนดผู้สอน การ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มกี ารบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุ งศิล ปะ และวั ฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรีย นรู้ของนิสิต การก ากั บ การประเมินการจัดการเรีย นการสอน และประเมิ น
หลั ก สู ต ร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ และการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
โดยมุ่งเน้นผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยการศึกษาจัดให้มี ระบบการดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เ น็ต
เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใ นระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1
2
3
4
5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

✓

✓

✓

✓

✓

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

✓

✓

✓

✓

✓

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

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
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
✓
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
9
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9

ปีท่ี
2
✓

ปีท่ี
3
✓

ปีท่ี
4
✓

ปีท่ี
5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10
1-5
10

11
1-5
11

12
1-5
12

11
1-5
11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย นการ
สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด ในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูตร
โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
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

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา

83

84

85

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

86

87

88

89

90

91

92

93

ภาคผนวก ง
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

ภาคผนวก จ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิ าชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

125

126

127

128

129

130

ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
และโครงสร้างหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ลาดับ

เกณฑ์ สกอ.
รายการ

1

2
3
4

งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาแกน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอก
1.2.2 วิชาชีพบริหาร
1.2.2.1 รายวิชา
1.2.2.2 การปฏิบัตกิ ารบริหาร
1.2.3 วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

มคอ.1

แผน ก
แบบ
ก1
-

แผน ก
แบบ
ก2
12
-

แผน ข

-

-

-

-

-

-

36
36

12
36

3-6
36

12
-

แผน ก
แบบ
ก1
-

36

แผน ก
แบบ
ก2
36
9
27
9
18
12
6
-

แผน ข

12
(5)
48(5)

6
(5)
48(5)

42
9
33
9
18
12
6
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ
แบบ
ก1
ก2
30
36
3
3
27
33
21
21
-

42
(5)
42(5)

6

12

12
(5)
42(5)

6
(5)
42(5)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ
แบบ
ก1
ก2
36
42
9
9
27
33
9
9
18
18
12
12
6
6
6
48
(5)
48(5)

12
(5)
48(5)

6
(5)
48(5)
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
176731 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ
ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัยเทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยใน
ชั้นเรียนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย
ทางการบริห ารการศึกษา การสร้า งเครื่องมือ
การใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานและสถิ ติ อ้ า งอิ ง เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยการประเมิน การนา
ผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
Quantitative and qualitative research,
definitions and research methodology, research
types, institutional research techniques, classroom
research, educational administration research
process and design, tool design, applying
fundamental statistics and inferential statistics
for quantitative data, data analysis, writing
research report, evaluation, using research
results for managing and developing quality of
educational administration
หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ข
33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
21 หน่วยกิต
176711 การบริหารการศึกษาและ
3(3-0-6)
สถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่
ในการบริหาร การบริหารจัดการการศึกษา การ
บริหารองค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การ
บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชาแกน

9 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

176701

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
หลั กการ แนวคิ ด และทฤษฎี การวิ จั ยเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ ประเภทของการวิ จั ย
การออกแบบการวิจั ยทางการศึกษา การสร้ าง
เครื่ องมื อ การใช้ ส ถิ ติ เ พื่ อการวิ จั ย การเขี ย น
รายงานการวิจัย นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การบริ ห ารการศึ ก ษา จริ ย ธรรมการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย และการลอกเลี ย น
วรรณกรรม
Principles, concepts and theories of
quantitative and qualitative research, types of
research, educational research design, building
tools, using statistics for research, research
report writing, apply research results for
educational administration, research ethics,
ethics of researchers and plagiarism

หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ข
33 หน่วยกิต
วิชาเอก
9 หน่วยกิต
176711 หลั กการบริ หารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
The Principals of Educational
Administration and School Administration
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหาร
การศึกษา การบริหารองค์การ สานักงานและ
องค์ ค ณะบุ ค คล การบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ
คุ ณ ภาพและความเป็ น เลิ ศ การบริ ห ารงาน
งบประมาณ การบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารตามหลักธรรมาภิ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับเป็น
หมวดวิชา
แกน

ปรับชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การเรียนรู้ กฎหมายที่ เ กี่ยวข้องกับ การศึ ก ษา
และผูบ้ ริหารการศึกษา
Theories, principles, process and educational
administrative duties, educational administration,
organizational administration, Office and personnel
administrative organ, personnel administration,
academic administration for quality and
excellence, administration, finance, articles and
building, learning center administration and
environment for learning management support,
Planning for educational administration effectively
and efficiency, innovation and information
technology for administration and learning, laws
and regulations concerning education and
administrators

176712

สาระที่
ปรับปรุง

บาล แนวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อ
สังคมไทยสู่สังคมผูส้ ูงวัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา การถอด
บทเรียนการนาหลักการบริหารการศึกษา และ
สถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานใน
หน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา
The principles, concepts and theories in
educational administration, organization, office
and personnel administration, academic affairs
administration for quality and excellence,
administration in finance, management of
learning resources and environment to promote
learning , general affairs administration, good
governance, educational administration
guidelines for elderly development, laws
related to education and educational
administrators, lesson learned for applying the
principles of educational administration and
school administration in educational
organizations.

การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
3(3-0-6)
Professional Development in Education

ปิดรายวิชา
176712

จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Executive Spirituality
จิต วิญ ญาณและอุดมการณ์ข องผู้บ ริหาร
มืออาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
ทั ก ษะแห่ง อนาคตของผู้ บ ริ ห ารสมั ย ใหม่ แนว
ทางการพัฒนาผูบ้ ริหาร ภาวะผู้นา
การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา
Professional Spiritual and Educational
Institutional Leadership, Transformation of the
Global Society, Research for Professional,
Development- Skills Knowledge management
for teacher and learners development, according
to the King's Philosophy, professional interaction,
conflict management, risk management,
resource mobilization for education, network
management, The supervision, monitoring and

เปิดรายวิชา
ใหม่
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176713

176714

176715

176716

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6) 176713
Leader in Academic Affairs
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
จัดการการเรียนรู้ของผู้เ รียนให้เติบ โตเต็ม ตาม
ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ ย ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ 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 ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น
Leader, leadership, academic leadership,
leader behavior, transformational leadership,
word changing and social changing,
collecting resources for education,
networking system administration,
educational supervision for teacher
development in learning management for fulfill
learner potential, conflict management, risk
management, interaction and coworker
development, controlling, following up,
supporting and school assessment,
relationship between school and community
and locality
การพัฒนาหลักสูตรและ
3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
การศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
คุณธรรม จริยธรรม
3(3-0-6)
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
evaluation of further education laws and
regulations of the relationship between the
school and local community.
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3(3-0-6)
Leader in Academic Affairs
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
จัดการการเรียนรู้ของผู้เ รียนให้เติบ โตเต็ม ตาม
ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ ย ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ น
ร่ ว มงาน การก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม และ
ประเมินสถานศึกษา
Leader, leadership, academic leadership,
leader behavior, transformational leadership,
word changing and social changing,
collecting resources for education,
networking system administration,
educational supervision for teacher
development in learning management for fulfill
learner potential, conflict management, risk
management, interaction and coworker
development, controlling, following up,
supporting and school assessment

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต

Professional Practicum in
Educational Administration

176731

(90 ชั่วโมง)

การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อย
กว่ า 90 ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ยการฝึ ก การบริ ห าร
สถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึ กษา
ร้อยละ 5

School administration and educational
administration practicum at least 90 hours,
consisting of school administration practicum 50
percent and educational administration
practicum 50 percent

176732

สาระที่
ปรับปรุง

ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา 3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Educational
Administration in schools
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีชั่วโมง
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ประกอบด้วยการ
ฝึ ก การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในด้า นการบริ ห าร
วิ ช าการ การบริ ห ารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
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 ารวิชาชีพบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานทางการศึกษา
ปรับรหัสวิชา
3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
ปรับจานวน
Professional Practicum in Educational
ชั่วโมง
Administration in Educational
ปรับคาอธิบาย
Organizations
รายวิชา และ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบ ริ ห ารการ ศึ ก ษ า
ปรับเป็น
มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย วิชาชีพบริหาร
การฝึกการบริหารการศึกษาในด้านนโยบายและ
แผน การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อ สาร การบริ ห ารงาน
การเงิน และสิน ทรัพ ย์ การบริห ารงานบคคล ุ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ก ารส่ง เส ริ ม ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า แ ล ะก าร
ตรวจสอบภายใน
Educational administration practicum at
least 45 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
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
แผน ข ไม่น้อยกว่า

176721
176722

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

management,
promoting
management and internal audit
วิชาชีพบริหาร
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
แผน ข ไม่น้อยกว่า
รายวิชา
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
แผน ข ไม่น้อยกว่า

การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
การนิเทศ แผนและกิจกรรม
3(3-0-6) 176724
การนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision
Activities in Education
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การนิเ ทศ จิต วิท ยาการนิเ ทศและการ
สื่ อ สาร กลวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ทฤษฎี
ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การ
สร้ างพลั งอ านาจ และการพั ฒนาศั ก ยภาพครู
นโยบายการศึ ก ษาและการเชื่ อ มโยงระบบ
การศึ ก ษากั บ ระบบอื่ น ในสั ง คม การวาง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นา
แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภู มิสังคม
การจัดทาแผนปฏิ บั ติก ารนิเ ทศ โครงการ และ
การนาสู่การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุง
แผนการนิเทศ
Principles, concepts, supervision technique,
supervision implementation, supervision psychology
and communication, tactics of knowledge transferring,
theory academic production, culture in
academic development for learning person,
empowerment, reinforcement and teacher
potential development, educational policy and
educational system connecting with other social
system, planning for educational quality
development, supervision planning development
follow the macro context and geosocial,
arranging supervision implementation plan,
project and implementation, assessment and
supervision adjusting plan

educational

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ปรับชือ่
กลุ่มวิชา

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

การนิเทศ แผนและกิจกรรม
3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision
Activities in Education
หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การนิเ ทศ จิต วิท ยาการนิเ ทศและการ
สื่ อ สาร กลวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ทฤษฎี
ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การ
สร้ างพลั งอ านาจ และการพั ฒนาศั ก ยภาพครู
นโยบายการศึ ก ษาและการเชื่ อ มโยงระบบ
การศึ ก ษากั บ ระบบอื่ น ในสั ง คม การวาง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นา
แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภู มิสังคม
การจัดทาแผนปฏิ บั ติก ารนิเ ทศ โครงการ และ ปรับรหัสวิชา
การนาสู่การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุง และปรับเป็น
วิชาชีพบริหาร
แผนการนิเทศ
Principles, concepts, supervision technique,
supervision implementation, supervision psychology
and communication, tactics of knowledge transferring,
theory academic production, culture in
academic development for learning person,
empowerment, reinforcement and teacher
potential development, educational policy and
educational system connecting with other social
system, planning for educational quality
development, supervision planning development
follow the macro context and geosocial,
arranging supervision implementation plan,
project and implementation, assessment and
supervision adjusting plan
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176724

176725

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6) 176702
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology
in Education
หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษา การ
ปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, concepts, media designing,
innovation, information technology for learning,
information technology for communication,
media applying and assessment, innovation,
information technology for learning, problem
analyzing for using innovation and educational
information technology, innovation adaptation
การจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Knowledge Management in Educational
Organizations
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5) 176703
Educational Policies and Strategies
การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและ
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ น โยบายการศึ ก ษา
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาเชิ ง กลยุ ท ธ์ การ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทา
แผนงานโครงการและการนากลยุทธ์การศึกษาสู่
การปฏิ บั ติ การประเมิ น และปรับ ปรุง นโยบาย
และแผนกลยุทธ์การศึกษา
Educational systems analysis, theories
and critical analysis of educational policies,
improving and developing educational policies,
theories and educational strategic
administration, developing educational policies
and strategies for sustainable development,
developing educational strategic plans,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology
in Education
หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วิท ยาการค านวณ
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, concepts, media designing,
innovation, information technology for learning,
information technology for communication,
computing science, media applying and
assessment, innovation, information technology
for learning, problem analyzing for using
innovation and educational information
technology, innovation adaptation

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และปรับเป็น
วิชาแกน

ปิดรายวิชา

นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5)
Educational Policies and Strategies
การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและ
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ น โยบายการศึ ก ษา
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาเชิ ง กลยุ ท ธ์ การ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทา ปรับรหัสวิชา
แผนงานโครงการและการนากลยุทธ์การศึกษาสู่ และปรับอยู่ใน
หมวดวิชา
การปฏิ บั ติ การประเมิ น และปรับ ปรุง นโยบาย
แกน
และแผนกลยุทธ์การศึกษา
Educational systems analysis, theories
and critical analysis of educational policies,
improving and developing educational policies,
theories and educational strategic
administration, developing educational policies
and strategies for sustainable development,
developing educational strategic plans,
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สาระที่
ปรับปรุง

developing project plans and implementing
educational strategic plans to practice,
evaluating and improving educational policies
and strategic plans
การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Management
กฎหมายสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
การศึกษา
Law for Educational Administrators
การวิจัยและการประเมิน
3(2-2-5)
โครงการทางการศึกษา
Research and Projects Evaluation in
Education

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

176729

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) 176741
ทางการศึกษา
Human Resource Management in
Education
จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลังอานาจ การ
ประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ท างการศึ ก ษา บทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ท าง
การศึกษา
Administrative psychology, theories,
models, administrative system and educational
human resource development, administration for
empowerment, assessment and educational
human resource administrative adaptation,
laws and regulations concerning educational
human resource administration

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Human Resource Management in
Education
จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา การบริหารเพื่อเสริมพลังอานาจ การ
ประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากร ปรับรหัสวิชา
มนุ ษ ย์ ท างการศึ ก ษา บทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมาย และปรับอยู่ใน
หมวดวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ท าง
เลือกใน
การศึกษา
แผน ข
Administrative psychology, theories,
models, administrative system and educational
human resource development, administration for
empowerment, assessment and educational
human resource administrative adaptation,
laws and regulations concerning educational
human resource administration

176730

การบริหารความเสี่ยงในองค์การ 3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Risk Management in Educational
Organizations

176726
176727

176728

176731

สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หัวข้อพิเศษทางการบริหาร
3(2-2-5)
การศึกษา
Special Topics in Educational
Administration

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

176721

การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Administration for Educational Quality
Development
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การประเมิน
หลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การประกัน คุณภาพการศึ ก ษา ระบบคุณภาพ
และมาตรฐานขององค์การทางการศึกษา ระบบ
ในการควบคุม คุณภาพ ปั ญ หาและแนวโน้มใน
การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการ
บริหารการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัยในการ
พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานของการ
บริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักการและ
กระบวนการการบริห ารการศึก ษาเพื่อพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
Principles, concepts and theories
related to curriculum development, instructional
and supplementary teaching management,
measuring and evaluating learning outcomes,
developing student potential, course
assessment, administration of extra-curricular,
activities for learners development, taking care
of students, educational quality assurance,
quality systems and standards of educational
organizations, quality control system, problems
and trends in the development of quality
systems and standards of educational
administration, using research processes for
the development of quality systems and
standards of educational administration,
applying educational administration principles
and processes to develop educational quality

เปิดรายวิชา
ใหม่
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176722

176723

การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์
พระราชา
3(3-0-6)
Educational Administration According to
the King's Science Guidelines
ศาสตร์ พ ระราชาในการพั ฒ นาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลั ก องค์ความรู้ 6 มิติ
หลั ก การทรงงาน ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืน ในบริบ ททางการศึก ษา ศาสตร์
พระราชากับการพัฒนาผูส้ อนให้เป็นครูมืออาชีพ
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการ
ถอดบทเรียนการนาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
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 learner development
and lesson learned about King's sciences for
developing educational institutions.
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน
3(3-0-6)
Developing Relationships between
Educational Schools and Communities
หลั ก การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ส ถ า น ศึ ก ษ ากั บ ชุ ม ช น ศึ ก ษ า วิ เ ค ร าะห์
สั ง เคราะห์ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ทชุ ม ชน บทบาทของ
ผู้บริหารในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน การสื่ อ สาร การสร้ า ง
เครือข่ายความร่ว มมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นบนฐานความแตกต่ า งทาง
วั ฒ นธรรม แนวทางการส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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Principles of co- operation between
schools and communities, study, analysis,
synthesis of community contexts, school
administrators roles in enhancing the
relationship between school and community,
communication, creating a network for
cooperation with parents and communities in
order to develop and solve problems for
learners quality, developing learners based on
cultural differences, guidelines for promotion
cultural preservation, local wisdoms and
community learning resources
1761742 การพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์
ทางการศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ
การวางแผนเพื่ อ การจั ด องค์ ก าร การจั ด การ
ทรั พ ยากรบุ ค คล หลั ก การพั ฒ นาองค์ ก าร
กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การ
และการบริ ห ารสมั ย ใหม่ แนวคิ ด ทั่ ว ไปของ
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์
กั บ ก ารศึ ก ษา ก ารวิ เ ค ราะห์ คุ ณ ค่ า ของ
การศึ ก ษาในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ การพั ฒ นา
การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
General concepts about organization and
management, planning for organization, human
resource management, principles of organization
development, organizational development
process, organization development and modern
management, general concepts of economics,
the relationship of economics and education,
value analysis of economic education, educational
development and national economic
development
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต
176743 หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
ทางการศึกษา
3(3-0-6)
ความหมายและความส าคั ญ ของหลั ก
ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง แนวคิด
และทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล แนวทาง

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเลือกใน
แผน ข

เปิดรายวิชา
ใหม่
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และกระบวนการในการบริหารงานตามหลักธรร
ม าภิบ าล แ ล ะก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง ใน
สถานศึก ษา การถอดบทเรียนการบริห ารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และการบริ ห ารความ
เสี่ยงจากแบบปฏิบัติที่ดีในสถานศึกษา
Definition and importance of good
governance and risk management principles,
concepts and theories of risk management in
schools, international risk management
standards, guidelines and processes for
administration according to good governance
and risk management in schools, lesson study
in accordance with good governance principles
and risk management from the best practice in
schools
176744 การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Projects Evaluation in Education
แ นวคิ ด แ ล ะห ลั ก ก ารเกี่ ย วกั บ ก าร
ประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษา เทคนิ ค การ
ประเมิ น โครงการ แนวทางในการด าเนิ น งาน
ประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมิน
โครงการ การวิ เ คราะห์ แ ละวิ พ ากษ์ ผ ลการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา การประยุกต์ใช้
ผลการประเมินโครงการในการบริหารการศึกษา
Concepts and principles of project
evaluation in education, project evaluation
techniques, guidelines for project evaluation,
writing a project evaluation report, analysis and
criticize the results of educational project
evaluation, applying of project evaluation
results in education administration
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1
40 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
48(5) หน่วยกิต
176793 วิทยานิพนธ์
42 หน่วยกิต 176795 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา
กับการบริหารการศึกษา

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
จานวน
หน่วยกิต
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Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, innovation
development, publishing on educational administration
topic
แผน ก แบบ ก2
12 หน่วยกิต
176792 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
เผยแพร่ ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษา
Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, publishing
on educational administration topic
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมู ล การวิจัย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน
การน าเสนอ และการอภิ ป ราย การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบริหารการศึกษา
Finding, data collecting, analyzing and
synthesizing, report writing, presenting and
discussing, publishing on educational administration
topic

Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, innovation
development, publishing on educational administration
topic
แผน ก แบบ ก2
12 หน่วยกิต
176794 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ด้วยกระบวนการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
เผยแพร่ ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษา
Developing new knowledge by systematic
research methodology, problem solving, publishing
on educational administration topic
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต
176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต
Independent Study l
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การสั ง เคราะห์ การก าหนดประเด็น การศึกษา
แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
Research, data collection, analysis,
synthesis, defining educational issues and
creating new knowledge through a systematic
research process
176792

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 2 หน่วยกิต
Independent Study ll
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การกาหนดประเด็น
การศึ ก ษาและการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ วย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็ นระบบ จริยธรรมการ
วิจัย และระบบการบริหารจัดการงานวิจัย Ithesis
Research, data collection, analysis,
synthesis, defining educational issues and
creating new knowledge through a systematic
research process, research ethics and I- thesis
research management system

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา

ปรับชื่อวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา และ
จานวน
หน่วยกิต

ปรับชื่อวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา และ
จานวน
หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
176793

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ 3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม
1(0-2-1)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration

176782

ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

1(0-2-1)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 2 หน่วยกิต
Independent Study lll
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิ เคราะห์ การสั งเคราะห์ การก าหนดประเด็ น
การศึ ก ษาและการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ วย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็ นระบบ จริยธรรมการ
วิจัย และระบบการบริหารจัดการงานวิจัย Ithesis
การน าเสนอและตี พิ มพ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ ใ น
ประเด็นทางการบริหารการศึกษา
Research, data collection, analysis,
synthesis, defining educational issues and
creating new knowledge through a systematic
research process, research ethics and I- thesis
research management system, presentation
and publication body of knowledge about
educational administration issues
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา และ
จานวน
หน่วยกิต

คงเดิม
176781

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ ป ระเด็ น หั ว ข้ อ
การศึก ษา การจัด สั ม มนาและเสวนาประเด็ น
หัวข้อทางการศึกษา เพื่อนาไปสู่ประเด็นหัวข้อ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา และการสร้าง
องค์ความรูท้ างการบริหารการศึกษาสมัยใหม่

ปรับชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1

146700

176799

176781

176782
176793

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)

146700

10 หน่วยกิต

176795

10(3) หน่วยกิต

1(0-2-1)

176781

1(0-2-1)

176782

10 หน่วยกิต

176795

10(2) หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
176793

176793

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
12(3) หน่วยกิต

1(0-2-1)

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(2) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
10 หน่วยกิต

176795

10 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

176795

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2

146700

176701

176711

176712

176713
176714

176715

176716

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social
Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration

3(3-0-6)
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
3(2-2-5)

146700

3(3-0-6)

176702

การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in Education

3(3-0-6)

176711

รวม

9(3) หน่วยกิต

176712

ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance in
Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics
รวม

176701

3(3-0-6)

176703

3(3-0-6)

176713

3(3-0-6)

176721

3(3-0-6)

176722

12 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
Innovation and Information Technology in
Education
หลักการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
The Principals of Educational
Administration and School Administration
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs

การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Administration for Educational Quality
Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์
พระราชา
Educational Administration According to the
King's Science Guidelines
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
12(3) หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

147

176xxx

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

176724

176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

176731

176782

ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

1(0-2-1)

176782

6 หน่วยกิต

176794

176792

176742

176781

176792

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in
Educational Administration
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการ
บริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

12(1) หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)

176723

1(0-2-1)

176732

6 หน่วยกิต

176794

9(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
Supervision, Plan and Supervision Activities in
Education
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration in school
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
Developing Relationships between Educational
Schools and Communities
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
in Educational Organizations
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)

3 (หน่วยกิต)
(90 ชั่วโมง)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

3(3-0-6)

3 (หน่วยกิต)
(90 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700

176701

176711

176712

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social
Science
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Educational Administration and School
Administration
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
Professional Development in
Education

แผนการศึกษาปี 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

146700

3(2-2-5)

176701

3(3-0-6)

176702

3(3-0-6)

176711

176712

176713
176714

176715

176716

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Development and Learning
Management
การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
Promotion and Quality Assurance
in Education
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Virtue, Ethics and Professional Ethics

9(3) หน่วยกิต
3(3-0-6)

176703

3(3-0-6)

176713

3(3-0-6)

176721

3(3-0-6)

176722

176791

รวม

12 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social
Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
Innovation and Information Technology
in Education
หลักการบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา The Principals of
Educational Administration and School
Administration
จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Professional Executive Spirituality
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
Educational Policies and Strategies
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
Leader in Academic Affairs
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Administration for
Educational Quality Development
การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์
พระราชา
Educational Administration According to
the King's Science Guidelines
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study l
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
12(3) หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต
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176xxx

แผนการศึกษาปี 2557
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

176724

176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

176731

176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)

1767xx

1(0-2-1)

176782

176782

176781
176791

176xxx

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
Major Elective

2 หน่วยกิต

176791

11(1) หน่วยกิต
3(x-x-x)

176723

176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

1767xx

176xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

176732

176782

ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

1(0-2-1)

176792

176791

แผนการศึกษาปี 2563
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศ
การศึกษา
Supervision, Plan and Supervision
Activities in Education
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา
Professional Practicum in Educational
Administration in schools
วิชาเลือก
Major Elective
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study ll
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน
Developing Relationships between
Educational Schools and Communities
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(3-0-6)

3 (หน่วยกิต)
(90 ชั่วโมง)

3(x-x-x)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
11(2) หน่วยกิต
3(3-0-6)
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น้าฝน กันมา. (2562). การพัฒนาสถานศึกษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.
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5 กรกฎาคม 2561, จานวน 152 หน้า
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มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ครัง้ ที่ 5 “ครุศาสตร์วิจัย 2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยู่
ดีมสี ุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ”. 98-107.
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ธันวาคม 2560, 113-127.
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มหาวิทยาลัยศิลปากร. 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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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน (Journal of Curriculum and
Instruction), 9(26). 111-120.
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มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 , หน้า 261-271
ผลงานวิจัย
อัครเดช นีละโยธิน, พระราชรัตนมงคล, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ สัพโส, วิทูล ทาชา และ
ภัทราพร อรัญมาลา. (2560). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทั ศ นะของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น . วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม
2560. 133-142.
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รักษิต สุทธิพงษ์, นริศรา เสือคล้าย, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, วิลาวัลย์ สมยาโรน,ณัฐวุฒิ สัพโส, ธิดาวัลย์
อุ่นกอง, วรรณากร พรประเสริฐ. (2563) ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับครูในโครงการผลิต
ครูเ พื่อพั ฒนาท้องถิ่ น ระยะการเข้ าสู่วิ ช าชีพส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปีที่ 15
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 31-46
วิโรจน์ สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน์, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ
สัพโส และวิทูล ชาทา. (2559). นวัตกรรมกับกระบวนทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21. วารสาร
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 11-24
อัครเดช นีละโยธิน, พระราชรัตนมงคล, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ สัพโส, วิทูล ทาชา
และภัทราพร อรัญมาลา. (2559). พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 11
ฉบับที่ 10 ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม 2559. 106-114.
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ผลงานวิชาการ
วัชระ จตุพร. (2561). โรงเรียนทางเลือกกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561,
หน้า 1-17.
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วัชระ จตุพร (2563) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการทางานของครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) หน้าที่ 26-38.
วัชระ จตุพร (2563). รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงในศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 7 ฉบับที่
1 (มกราคม –มิถุนายน 2563) หน้า 21-39.
สมบูรณ์ ศิรสิ รรหิรัญ, ภัทร์ พลอยแหวน, วัชระ จตุพร, ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์, และสิทธิพร ชุลี
ธรรม. (2561). แผนยุทธศาสตร์สาหรับโครงการการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา. วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561, 227-247.
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ผลงานวิจัย
จิราพร เซ็นหอม, ธารินทร์ รสานนท์, โกศล มีคุณ และ นรา สมประสงค์. (2562). การพึ่งตนเองของ
นักเรียนการศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562, 251-262.
สุวรรณา สุยะวงศ์ และ โกศล มีคุณ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารแบบมี
ส่ว นร่ว มของผู้บ ริ หารและทั ศ นคติต่ อ ผู้บ ริห ารกั บ การท างานเป็น ทีม ของครู . การประชุ ม
วิชาการบัณฑิตศึก ษาระดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 28 มิถุ นายน 2561 . กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. H457-H470.

199
นิธิพร ศุภฤทธิ์ และ โกศล มีคุณ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและทัศนคติต่อผูบ้ ริหารกับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู. การ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 28 มิถุนายน 2561. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. H199-H212.
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ผลงานวิจัย
ปฏิภาณ เหตระกูล และ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. (2561). ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนอนุบบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยมหาลัยวิทยาลัยเวสเทริ์น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2561, 132-144
เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, ละเอียด ศิลาน้อย และ เศรษวัสภุ์ พรมสิทธิ์. (2560).
การทดลองใช้ตัวบ่งชีใ้ นการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสภาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัตินาเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 45 ฉบับที่ 4. ตุลาคมธันวาคม 2560, 109-125
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นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ. วารสารการศึกษาเละพัฒนาสังคม,
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1.กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 107-118
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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
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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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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
Asst. Prof. Dr. Vipaporn Poovatanakul

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาววิภาภรณ์ ภูว่ ัฒนกุล
310020072XXXX
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: ทาอย่างไรสตรีจงึ เข้าสู่
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 ฉบับ
ที่ 26. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, 298-316

205
สิรริ ัฐ กลิน่ มาลัย และ วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรครู
ชาวต่างชาติของผูบ้ ริหารในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. 53-58
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
Associate Professor Somsak AeamKongsee, Ph.D.
นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
32001007xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ เลขที่ 55
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ เลขที่ 55
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
02-655-1100, 02-655-3700
โทรศัพท์
asomsak9@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
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 สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์. 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

207
สืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ 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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ประวัติ
ดร. ธารินทร์ รสานนท์
Dr. Tharin Rasanond
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางธารินทร์ รสานนท์
312020050XXXX
อาจารย์
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
sangtharin05@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2508

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 สานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7. 24 พฤศจิกายน 2560. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 256-266
เมธิญา สิริบวรพิมล และธารินทร์ รสานนท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสานักงานเขตราษฎรบูรณะ สังกัด กรุงเทพมหานคร.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
และนานาชาติครัง้ ที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ. 448-462
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ภาคผนวก ฎ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
1 นายสมบัติ นพรัก*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

36599005xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.

2

3

4

5

นางธิดาวัลย์ อุน่ กอง*

นางสาวน้าฝน กันมา

นายลือชา ลดาชาติ

นายสันติ บูรณะชาติ*

35207002xxxxx

36508000xxxxx

39201007xxxxx

35509001xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษไทย

การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วท.บ.
ฟิสิกส์
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

M.S.University of Baroda, India

2537

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

ชื่อ – สกุล
นายสุนทร คล้ายอ้า*

นางสาวโสภา อ้านวยรัตน์*

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31020007xxxxx

35019005xxxxx

310050246xxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

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

9

10

นางเกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

นางสาวธารารัตน์
มาลัยเถาว์

37509001xxxxx

34012000xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

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

2521

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

209

213

11

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35504000xxxxx

12

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

32203001XXXXX

อาจารย์

13

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

35701005xxxxx

อาจารย์

นายณัฐวุฒิ สัพโส

54705000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

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.

รอง
ศาสตราจารย์

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

ปี

ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

ค.ด.
ศษ.ม.

บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
และผู้น้าทางการศึกษา
ศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

2560
2553

การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
จิตวิทยาสังคม
คณิตศาสตร์

2524

ศศ.บ.
ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
1 นายโกศล มีคณ
ุ *
37002000xxxxx

สาขาวิชา

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2550

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2518
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2515

360 360 360 360 360
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2

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31002014xxxxx

3

นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์*

31020026xxxxx

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
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

6

นายสมศักดิ์
เอียมคงสี*

32001007xxxxx

นางธารินทร์ รสานนท์*

31202005xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

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

สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์
ปรัชญา
ภาษาไทย
Higher Education
Administration
Early Childhood
Education
ภาษาอังกฤษ
Education
Administration
English for NonNative Speakers
ภาษาอังกฤษ
การอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา
การประถมศึกษา
Educational
Administration
Educational
Administration
ชีววิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of North Texas, USA.

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
2532 360 360 360 360 360
2521
2517
2534 360 360 360 360 360

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

2530

Northeastern Illinois University,
USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี

2516
2536
2526

360 360 360 360 360

2518
2545
2532
2524
2519

360 360 360 360 360

2516

360 360 360 360 360

2508
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ลาดับ
7

8

ชื่อ – สกุล
นางธิดาวัลย์ อุน่ กอง*

นายสันติ บูรณะชาติ*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35207002xxxxx

35509001xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปี
2553
2545
2536
2552
2545
2536

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

360 360 360 360 360

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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