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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ: Doctor of  Education Program in Educational Administration 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     ชื่อย่อ: ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
     ชื่อย่อ: Ph.D. (Educational Administration) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  5.1.1 หลักสูตร แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต เน้นท าวิทยานิพนธ์เป็นหลัก 48 หน่วยกิต  
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเสริมตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่นับหน่วยกิต  
  5.1.2 หลักสูตร แบบ 2.1 จ านวน 48 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท แบบเรียน
รายวิชา และท าวิทยานิพนธ์โดยท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชาเสริมตามข้อก าหนดของหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่นับหน่วยกิต 
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  5.1.3     ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (บังคับเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา)  
  5.1.4 เป็นหลักสูตร 3 ปี ระดับปริญญาเอก ผู้ที่เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
 6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 16 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.2 ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในสาขาบริหารการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและรัฐ 
 8.3 ผู้บริหารในระดับนโยบาย และปฏิบัติการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8.4 ผู้วางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารเชิงคุณภาพ 
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 8.5 ผู้บริหารจัดการงานวิจัย นักวิจัย ในหน่วยงานการศึกษาและสถาบันการศึกษา 
 8.6 ผู้ออกแบบ บริหารจัดการนวัตกรรม การศึกษาและบริหารสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 8.8 ผู้บริหารโครงการความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 
 

พ.ศ. 2529 
 

พ.ศ. 2520 

2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา 
376060049XXXX 

อาจารย์ ดร. 
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศศ.ม. (การจดัการองค์การ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภัฏนครปฐม  

พ.ศ.2552 
 

พ.ศ.2546 
 

พ.ศ.2539 

3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
310060287XXXX 
 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.  

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

พ.ศ.2550 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2528 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา ได้ค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี (คุณธรรม) เก่ง (ความรู้) มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยน ากรอบของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้เตรียมความพร้อมและสร้างผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่
ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีต้องการพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้กับบัณฑิตเพ่ือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับสังคม รวมถึง
การสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้การศึกษายุคประเทศ
ไทย 4.0 มีความพยายามที่จะยกระดับการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม อาทิ เน้นการเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารและครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและสร้างระบบการศึกษาเพ่ือรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงมีความ
เกี่ยวข้องในการวางแผนหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้  สมรรถนะและทักษะในยุค
ศตวรรษที่  21 ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
และภาวะผู้น า (Leadership) ตลอดจนการรับมือและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงการตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่
สามารถควบคุมได้ สืบเนื่องจากวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมทั้งเทคโนโลยีและสารสนเทศของทุก
สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ย่อมท าให้สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและเกิดขึ้นตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม กล่าวคือคน
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ไทยได้น าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การผลิตและด ารงชีวิตโดยขาดการกลั่นกรอง  คัดเลือก 
และคัดสรรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์อย่างมีเหตุผล อีกทั้งสังคมไทยเบี่ยงเบนจากเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดี
งาม และคุณค่าชีวิตแบบไทยดั้งเดิมมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้เกิดความขัดแย้ง
และสับสนทั้งในเรื่องความคิด ความเชื่อค่านิยม และบทบาทหน้าที่จนท าให้ระเบียบวินัย  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในชาติถูกละเลย และเริ่มละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มี
ความหย่อนยานในศีลธรรม และจริยธรรม ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรเน้นการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่นให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เน้นให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง กับผู้คนทุก
เพศทุกวัยเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ที่ส าคัญยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและสังคมโลก เช่น การส่งเสริมการเตรียมทักษะที่
จ าเป็นในการอยู่ร่วมกัน    การยอมรับและการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรู้
เกี่ยวกับ อาเซียนและสังคมโลก  การเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จ าเป็นต้องการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาและสร้างผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความเป็นผู้น าเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาสังคม และผู้ร่วมงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนการบริหารจัด
การศึกษา การเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศชาติให้มีทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และหรือสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ สามารถเลือกรับและปรับเปลี่ยนวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และสากล โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HED) และ
มาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาและเกณฑ์การรับรองปริญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน       
เพ่ือรองรับมาตรฐานจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม และมีการศึกษาค้นคว้า
ที่ลุ่มลึกอย่างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับสูง ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนแปลความหมายและประยุกต์   การใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขาประยุกต์ การพัฒนาหลักสูตรเน้นความสอดคล้องกับ  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข มีศักยภาพสูงในการ
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รองรับการแข่งขันในระดับประเทศและอาเซียน รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  สัมพันธ์
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าตามนโยบาย
จัดการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีความสุข ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตามการปฏิรูป
การศึกษา และการฝึกหัดครูสู่อาเซียน รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547 หมวด 1(5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะกับวิชาชีพขั้นสูง 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมา
เรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
   การบริหารจัดการหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ าที่มีประสบการณ์และความช านาญในการสอนและประสบการณ์วิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมจัด
ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการน าหลักสูตรไปใช้เน้นการ
ตระหนักในคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยมาตรฐาน
หลักสูตรส าหรับบัณฑิตศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา และการศึกษาตามข้อบังคับของคุรุสภา พร้อมกับประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนจัดท า
แนวทางจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีการติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น านวัตกรรมทางวิชาการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และน ามาซึ่งการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาที่น าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของการเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนักวิชาการทางการบริหารการศึกษาในวิชาชีพการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพที่เท่า
ทันกับการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมุ่งให้นักศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในทุกบริบทในระดับนานาชาติต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริหารจัดการยุคใหม่ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารที่หลากหลาย พร้อมกับประยุกต์ใช้
พัฒนาหน่วยงานของสถานศึกษาและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตและพัฒนาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    1. มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้น าทางวิชาการในการบริหารจัดการศึกษา
จัดการยุคใหมอ่ย่างมีคุณภาพ  
    2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร  
    3.  มีทักษะทางการบริหารการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัล 
    4. มีความสามารถในวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ระดับสูงทางการ
บริหารการศึกษา และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    5. มีภาวะผู้น ายุคดิจิทัล สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้และบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดคณุภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรอบ 5 ปีการศึกษา  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี อว. ก าหนด เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 

 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล 
 2. ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการองค์กรทางการศึกษาที่
ใช้และหน่วยงานสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง 

 1. ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของ
หน่วยงานของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 2. เพ่ิมหรือลดรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

 1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ดุษฎี
บัณฑิตของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
 2. ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตมีความพึง
พอใจในคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และบริการวิชาการเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของบุคลากรในลักษณะ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 2. สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

 1. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ปริมาณงานบริการ
วิชาการอาจารย์ในหลักสูตร 
 3. ผลงานวิชาการได้รับการ
เผยแพร่ตามมาตรฐานวิชาการ 
 4. ปริญญาบัตร/ใบรับรอง
วิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 3. สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงานวิชาการและเผยแพร่ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 2.4 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรการ
เรียนการสอนและการท า
วิทยานิพนธ์ เอื้อต่อความพร้อม 
เหมาะสมและเพียงพอ 

 1. จัดให้มีการฝึกอบรม/
ประชุมปฏิบัติการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน 
 2. วางแผน/สรรหา/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยให้แก่คณาจารย์สาขาวิชา 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับการเรียนรู้และการท า
วิทยานิพนธ์ 

 1. รายงานสถิติจ านวนเอกสาร 
ต ารา วารสารฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. บัญชีจ านวนสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 3. รายงานส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนรู้และท าวิทยานิพนธ์ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีภาคฤดูร้อน จ านวน 1ภาค 
ภาคละ 8 สัปดาห์ โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  (ไม่มี) 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 หลักสูตรแบบที่ 1.1 
    ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยเป็นวุฒิ
การศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
  2.2.2 หลักสูตรแบบที่ 2.1 
    ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขา
อ่ืน โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  จากการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกพบว่า นักศึกษา  มี
ความต้องการในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและบูรณาการ รวมถึงการ
จัดการความรู้ และการท าวิจัย 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
  สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือตอบสนองสภาวะเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและความต้องการในการศึกษา ในหมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพบริหาร รวมถึงจัดรายวิชาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมด้วยการจัดสัมมนา ศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานเป็นต้นแบบ หรือดีเด่น เช่น ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การบริหาร ในยุค 4.0 เป็นต้น 
รวมทั้งจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะ VDO – 
Conference และ Online  
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แบบ 1.1 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 5 5 
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แบบ 2.1 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,700,000 5,400,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - -  

รวม 2,700,000 5,400,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  

 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ 
- รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย+
บัณฑิตวิทยาลัย+คณะ 

1,539,000 3,078,000 4,617,000 4,617,000 4,617,000  

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 600,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 461,000 922,000 1,183,000 1,183,000 1,183,000  

รวมงบด าเนินการ 2,600,000 5,200,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000  
ข.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์

100,000 200,000 300,000 300,000 3000,000 
 

รวมงบลงทุน - - - - -  
รวม (ก) + (ข) 2,700,000 5,400,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  

จ านวนนักศึกษา 15 30 45 45 45  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี     180,000     บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  ☑ แบบชั้นเรียน ผสมผสานกับ VDO – Conference , Online แบบ Two way Communication 

  ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  ☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ( E-Learning) 

  ☐ แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับความยอมรับจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. วิชาเฉพาะด้าน   
1.1 วิชาการบริหารการศึกษา - 6 หน่วยกิต 
1.2 วิชาระเบียบวิธีวิจัย - 6 หน่วยกิต 
1.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกติ 
1.4 วิชาเสริม เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
    3.1.3.1 รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 

            
 E 

    
 A 

    
 D 

    
 X 

 

 X 
 

 X 
 

 X 
 

รหสักลุม่วิชา 

ระดบัความยากง่าย/ชัน้ปี 

ลกัษณะเนือ้หา 

ล าดบัก่อนหลงั 
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3.1.3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
   แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า          48 หน่วยกิต  
 1. วิชาวิทยานิพนธ์   เรียน                48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9601 วิทยานิพนธ์ 1 

Thesis 1 
12 หน่วยกิต 

 
EAD9602 วิทยานิพนธ์ 2 

Thesis 2 
12 หน่วยกิต 

EAD9603 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 หน่วยกิต 

EAD9604 วิทยานิพนธ์ 4 
Thesis 4 

12 หน่วยกิต 

   แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า          48 หน่วยกิต  
 1. วิชาระเบียบวิธีวิจัย    เรียน           6 หน่วยกิต 
EER8401 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

Applied Statistics for Educational Administration Research 
3(2-2-8) 

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง 
Advanced Research Methodology for Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

 2. วิชาการบริหารการศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
 ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต (บังคับเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9501 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

Seminar in Educational Administration Innovation 
3(2-2-8) 

EAD9502 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Strategic Planning for the Development of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9503 สัมมนาจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ 
Seminar in ethics for professional administrators 

3(2-2-8) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9504 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทนานาชาติ 

Seminar in Educational  Administration in the International 
Context 

3(2-2-8) 

EAD9505 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา     
Educational Resources Management and Development 

3(2-2-8) 

EAD9506 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Information Technology for Educational  
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9507 สัมมนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ 
Seminar in Educational  Leadership in New era 

3(2-2-8) 

EAD9508 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
Internship in Educational Administration 

3(120) 

 3. วิชาวิทยานิพนธ์   เรียน            36 หน่วยกิต 
EAD9801 วิทยานิพนธ์ 1 

Thesis 1 
12 หน่วยกิต 

EAD9802 วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 หน่วยกิต 

EAD9803 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 หน่วยกิต 

 4. วิชาเสริมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต             12 หน่วยกิต 
COM8101 คอมพิวเตอร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

Computer for Doctoral Students 
3(2-2-8) 

ENG8101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
English for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EAD9509 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีบริหารการศึกษา 
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration Research 

3(2-2-8) 
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  3.1.4 แสดงแผนการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร)  
    แบบ 1.1 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
ENG8101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต * 

English for Doctoral Students 
3(2-2-8) 

EAD9509 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีบริหารการศึกษา *    
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration  

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต    
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

COM8101 คอมพิวเตอร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต * 
Computer for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration Research 

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9601 วิทยานิพนธ์ 1  
Thesis 1 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9602 วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9603 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
   * รายวิชาเสริม 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9604 วิทยานิพนธ์ 4 

Thesis 4 
12 

รวม   12  หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ENG8101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต * 

English for Doctoral Students 
3(2-2-8) 

EER8401 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Applied Statistics for Educational Administration 
Research 

3(2-2-8) 

EAD9509 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีบริหารการศึกษา * 
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

รวม   9  หน่วยกิต 
EADXXXX รายวิชาเลือก 1 ** 3(2-2-8) 

รวม   12  หน่วยกิต** 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

COM8101 คอมพิวเตอร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต *     
Computer for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง 
Advanced Research Methodology for Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9501 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration Innovation         

3(2-2-8) 

รวม   9  หน่วยกิต 
EADXXXX รายวิชาเลือก 2 ** 3(2-2-8) 

รวม   12  หน่วยกิต** 
   * รายวิชาเสริม 
   ** เฉพาะผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9502 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการบริหารการศึกษา 

Strategic Planning for the Development of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration Research 

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต 
EADXXXX รายวิชาเลือก 3 ** 3(2-2-8) 
EAD9508 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา ** 

Internship in Educational Administration 
3(120) 

รวม   12  หน่วยกิต** 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9801 วิทยานิพนธ์ 1 
Thesis 1 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9802 วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9803 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
    * รายวิชาเสริม 
    ** เฉพาะผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



18 

  

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-อ) 
COM8101 คอมพิวเตอร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-8) 

 Computer for Doctoral Students  
 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นงาน การติดต่อสื่อสารด้าน ICT การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานการเขียนรายงานการศึกษาระดับต่าง ๆ วิชาการ การเขียนรายงานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 Using computer for information retrieval, ICT communication, knowledge 
exchange, report writing in various levels, research report writing, data analysis, research 
result interpretation, and research results presentation 
 
ENG8101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-8) 

 English for Doctoral Students  
 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับงานวิชาการ หลักการเขียนบทความเชิงวิชาการ การ
เขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการศึกษาระดับต่าง ๆ การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 
 Advanced English for academic purposes, writing principles of academic 
articles, abstracts, reports in different levels, and research reports, including research 
result presentation  
 
EER8401 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 Applied Statistics for Educational Administration Research  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของพหุตัวแปร เน้นความส าคัญของการท านาย 
การคาดคะเน และการแปลความหมายในเชิงปริมาณ 
 Statistical research methodologies for educational administration 
research, application of statistical methods for data analysis based on the relation of 
multiple variance paying attention to quantitative prediction, estimation and translation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง 3(2-2-8) 

 
Advanced Research Methodology for Educational 
Administration 

 

 เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง และการออกแบบแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง         
การบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดต้นแบบการท าวิจัยจากการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการประยุกต์
อย่างเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การประมวลสังเคราะห์ เขียนรายงานการวิจัย และบทความวิจัยเพ่ือน า
ผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและน าเสนอในการสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 
 Advanced Techniques, methodologies, and research design relating to 
educational administration research leading to blueprint of research based on the 
suitable integration of sciences from multi-disciplines relevant to research questions, 
research frame work, samples specification, research tools creation, data analysis, 
research result interpretation, syntactic conclusion, research report and research article 
writing for national and international presentation 
 
EAD9501 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 Seminar in Educational Administration Innovation  
 สัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา และบริหารการศึกษา กรณีศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ วิเคราะห์นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การประยุกต์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการประกัน
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา และสถานศึกษา กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร  รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการบริหารการพัฒนาโดยใช้การแพร่กระจายนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 Seminar in educational innovation and administration, case studies from 
Thailand and overseas, strategic analysis of innovation, application of the design and 
development of innovation for the quality improvement of educational administration 
and institution including administration and development network creating through 
innovation expansion, and innovative database creation as learning resources 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9502 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 
Strategic Planning for the Development of 
Educational Administration 

 

 ปรัชญา และกรอบทางทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
การบริหารพัฒนาการศึกษา วิพากษ์เชิงนโยบายการศึกษา การวางแผน การบริหารความเสี่ยง ความ
ขัดแย้งและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นพ้ืนที่เป็นฐาน ประยุกต์และบูรณา
การหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์กับศาสตร์อ่ืนในการน าแผนกลยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 Philosophy and theoretical framework concerning educational paradigm 
shifts, educational administration and development, educational policy criticism, 
planning and creating regional-based educational and institutional strategic plan, 
application and integration of strategic administrative principles with various sciences in 
implementing such strategic plan, follow up and evaluation of the strategic plan 
outcome success as a model 
 
EAD9503 สัมมนาจริยธรรมส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ 3(2-2-8) 

 Seminar in ethics for professional administrators  
 สัมมนา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
นักบริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หลักธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร จิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การพัฒนาสมรรถภาพ คุณลักษณะ ทักษะและความเป็นผู้น าของนัก
บริหารมืออาชีพ การวางแผน การสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้กฎหมายโดยยึดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก 
  Seminar, analyze and criticize moral issues; Ethics and professional 
ethics for educational administrators and school administrators; Good governance and 
Integrity of administrators, Spirit and ideology of administrators; Development of 
competencies, qualifications, skills, and leadership of professional administrators; 
Planning, networking in educational management; Applying the law based on the good 
governance, changes of society and the global context 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9504 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทนานาชาติ 3(2-2-8) 

 
Seminar in Educational  Administration in the 
International Context 

 

 การสัมมนา วิเคราะห์ วิพากษ์ ด้านการบริหารจัดการ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนรู้ วิธีการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของครู การนิเทศติดตาม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การวัดและประเมินผล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วม  ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมสู่บริบทนานาชาติ 
 Seminar, analysis, and criticism concerning educational administration, 
development plan of education management quality, resource raising, learning 
management about the International Context, approaches for teachers’ development 
and preparation, supervision and follow up, support for learning management, teaching 
aids and internal and external learning resources, creation of learning atmosphere and 
environment, measurement and evaluation, knowledge exchange, learning network 
creation including stakeholders and those in charge of learning support for the 
International Context 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9505 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-8) 

 Educational Resources Management and Development  
 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาได้แก่ทรัพยากรทางการเงินพัสดุ อากร
แสตมป์ อุปกรณ์การบริหารจัดการ และบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวคิดส าคัญแหล่งเรียนรู้และ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ต่อการวางแผนจัดระบบงาน ระบบการควบคุมตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 Strategies for educational resources management including financial 
resources, materials and equipment, administration and management, and human 
resources paying attention to operational system planning, control and monitoring 
system in line with educational development plan and policy as well as mission of the 
institution, specification of personnel’s job description and responsibility, the cost-
effective use of the existing resources for highest efficiency and effectiveness 
 
EAD9506 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 
Seminar in Information Technology for Educational  
Administration  

 

 ลักษณะและขอบข่ายของการสัมมนา โดยเน้นประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเพ่ือช่วยการตัดสินใจ การประสานงานและการ
ควบคุม ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาในการบริหารงาน  โดยใช้กระบวนการการ
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้การวิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 
 Definition, characteristic, and framework of seminar focusing on the 
issues in educational administration, decision making, problem solving, by using the 
seminar process of educational administration as a research based seminar 
implementation  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9507 สัมมนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ 3(2-2-8) 

 Seminar in Educational  Leadership in New era  
 สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่  ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์การ การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการและวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคล จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารและองค์การในการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาภาวะและทักษะของการเป็นผู้น าที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลง คุณธรรมจริยธรรม การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์การ และการด าเนินงานทางการศึกษาสู่การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Seminar in concept, theories of leadership, behavioral organization, 
administration and management of new organization, leaders of changes, systems, 
processes, and culture of personal operation and organization in the field of 
educational administration, the development of leadership, complicated changing skills 
and ethics necessary for leaders, good governance for supporting organization 
development, and educational operation leading to changes satisfying goals and 
efficient outcome 
 
EAD9508 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(120) 

 Internship in Educational Administration   
 การบริหารการศึกษาที่สนใจ และเป็นประเด็นที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหาร ระบบการท างาน วัฒนธรรมขององค์การเชิงคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการสอน ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา
ต้นแบบที่สนใจศึกษา เสนอแนวทางปรับประยุกต์พัฒนาสู่ การพัฒนาการบริหารการศึกษา หรือ/และ
เสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และประสบการณ์สู่การท าวิทยานิพนธ์ที่ศึกษา 
 Interesting aspect of educational administration leading to paradigm 
shifts of administrative process, operational system, and qualitative culture of 
organization, internship training in an educational institution and an interesting model 
institution, proposing guidelines for improvement, and implementation of education 
development or support and fulfillment of knowledge and experience for dissertation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9509 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration 

 

 หลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ 
โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทฤษฎีทางการบริหารรูปแบบใหม ่จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การบริหารกิจกรรมและกิจกรรม
นักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาศึกษาชีวิตการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
จากงานวิจัย กรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดองค์การรูปแบบต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลง
องค์การมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและ   การพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 Principles, theories and conceptual evolution concerning organization 
administration and management, structure of the overall organization administration 
and educational administration paying emphasis on educational region level, new 
administrative theories, study and analysis based on problems taken from research, 
case studies based on notion of various administration and organization management 
process, application of the techniques and skills relating to human relation 
management, organizational culture, and organizational changes for the development of 
institutional offices and educational institutions 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9510 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-8) 

 Seminar in Educational Administration Research  
 การสัมมนา วิเคราะห์ วิพากษ์ ด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดใหม่ใน
วิจัยทางการบริหารการศึกษาในยุคสังคมพลิกผัน  แนวโน้มของการบริหารทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาในอนาคต การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาเพ่ือการวิจัย  ฝึกปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและประเด็น
ที่เก่ียวข้อง แนวทางการพัฒนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในวิถีชีวิตใหม่ 
 Seminar, analysis, and criticism concerning educational administration 
research, a new paradigm to educational administration in disruptive society, the trend of 
educational administration and educational management in the future, an analysis of 
problem in educational administration for research, practicing on research in educational 
administration, organizing the seminars in educational administration and related issues, 
guidelines for research development in educational administration in a new normal era 
 
EAD9601 วิทยานิพนธ์ 1 12 หน่วยกิต 

 Thesis 1  
 การค้นคว้าปัญหาในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย การทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบความคิดในการ
วิจัย สามารถน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการบริหาร
การศึกษาทั้งในประเทศและสากล การพัฒนาเค้าโครงการวิจัย ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยของการศึกษาที่
ครอบคลุม อย่างลึกซึ้ง ผนวกกับศาสตร์ที่น ามาแก้ปัญหา และพัฒนายกระดับคุณภาพของการบริหาร
การศึกษา 
 Information retrieval concerning problems relating to the development of 
educational administration for new body of knowledge and research questions Reviewing 
relevant literature, developing conceptual framework of the research, and presenting the 
research proposal with guidelines for the implementation of problem solving relating to 
national and international education administration Developing research proposal employing 
advanced educational research methodologies in line with sciences in the field of problems 
and developing as well as improving the quality of educational administration 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9602 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 

 Thesis 2  
 การน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงความสามารถน าไปประยุกต์ใช้  และพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของการบริหารการศึกษา จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อย่างลุ่มลึกเพ่ือขยายวิสัยทัศน์สู่การออกแบบและท าวิทยานิพนธ์ที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และน ามาซึ่งการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ตอบโจทย์วิจัยอย่างมีคุณภาพ น าไปสู่ผลการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็น
ปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการศึกษาอย่างแท้จริง 
 Presentation of research proposal reflecting the ability to apply, development 
and improvement of the quality of educational administration based on critical analysis and 
synthesis of the relations among relevant theories from Thailand and overseas with the 
purposes of expanding vision to the design and the study leading to changes affecting the 
development of educational administration Systematic development of research tools 
satisfying quality research questions leading to research results covering all aspects of problems 
and being of true benefit to educational administration 
 
EAD9603 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 

 Thesis 3  
 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปผลของการวิจัยอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับโจทย์วิจัย และน ามาซึ่งการพัฒนา   การ
บริหารจัดการศึกษายุคใหม่ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนในประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์         
ทางการบริหารการศึกษา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เผยแพร่
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 Collection, analysis, and synthesis of the relations among relevant 
theories from Thailand and overseas, and systematic conclusion of the research results 
in line with research questions leading to the development of new educational 
administration A complete research presentation covering all aspects being of benefit 
to educational administration leading to changes, development and creation of new 
body of knowledge and publishing the article from part of research in acceptable 
international citation index database 



27 

  

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9604 วิทยานิพนธ์ 4 12 หน่วยกิต 

 Thesis 4  
 การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความวิชาการ บทความ
วิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 An international research presentation and publishing the / academic 
paper / research paper in acceptable international citation index database 
 
EAD9801 วิทยานิพนธ์ 1 12 หน่วยกิต 

 Thesis 1  
 การค้นคว้าปัญหาในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย การทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบความคิด
ในการวิจัย สามารถน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการ
บริหารการศึกษาทั้งในประเทศและสากล การพัฒนาเค้าโครงการวิจัย ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยของ
การศึกษาที่ครอบคลุม ผนวกกับศาสตร์ที่น ามาแก้ปัญหา และพัฒนายกระดับคุณภาพของการบริหาร
การศึกษา 
 Information retrieval concerning problems relating to the development 
of educational administration for new body of knowledge and research questions 
Reviewing relevant literature, developing conceptual framework of the research, and 
presenting the research proposal with guidelines for the implementation of problem 
solving relating to national and international education administration Developing 
research proposal employing educational research methodologies in line with sciences 
in the field of problems and developing as well as improving the quality of educational 
administration 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9802 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 

 Thesis 2  
 การน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงความสามารถน าไปประยุกต์ใช้  และพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของการบริหารการศึกษา จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขยายวิสัยทัศน์สู่การออกแบบและท าวิทยานิพนธ์ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และน ามาซึ่งการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ สามารถน าไปใช้ตอบโจทย์วิจัยอย่างมีคุณภาพ น าไปสู่ผลการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นปัญหา
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการศึกษาอย่างแท้จริง 
 Presentation of research proposal reflecting the ability to apply, 
development and improvement of the quality of educational administration based on 
critical analysis and synthesis of the relations among relevant theories from Thailand 
and overseas with the purposes of expanding vision to the design and the study leading 
to changes affecting the development of educational administration Systematic 
development of research tools satisfying quality research questions leading to research 
results covering all aspects of problems and being of true benefit to educational 
administration 
EAD9803 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 

 Thesis 3  
 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปผลของการวิจัยอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับโจทย์วิจัย และน ามาซึ่งการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษายุคใหม่ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนในประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์         
ทางการบริหารการศึกษา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่
บทความวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 Collection, analysis, and synthesis of the relations among relevant 
theories from Thailand and overseas, and systematic conclusion of the research results 
in line with research questions leading to the development of new educational 
administration A complete research presentation covering all aspects being of benefit 
to educational administration leading to changes, development and creation of new 
body of knowledge and publishing the research paper in acceptable international 
citation index database 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (7 ท่าน)  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550    
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529  
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 

ผลงานวิจัย 
ศัน ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา   
ปีที่  9  ฉบับที่  3  กันยายน  - ธันวาคม      
หน้า 104-113 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัย 
ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ .(2560). การบริหารงาน

บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 
2. การป ระชุ ม วิ ช าก ารแล ะ เสน อ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้ง
ที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ท า ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร . Vol1, No8        
มีนาคม หน้า 2677 - 2687  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
ศันสนีย์   จะสุวรรณ์ .(2560).สมรรถนะที่ พึง

ประสงค์ทางการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขต ต าบลนาสัก 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร. การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร. Vol1, No8  มีนาคม  หน้า 
1593 - 1604   

เอกสารทางวิชาการ/ต ารา 
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์.จริยธรรมและความเป็นมือ

อาชีพของนักบริหารการศึกษา.(2559). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.กรุงเทพฯ 
จ านวน 285 หน้า 

  

 



32 

 

  

 
32 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา 
376060049XXXX 

อาจารย์ ดร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552   
ศศ.ม. (การจัดการองค์การ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ.2546 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2539 
 

ผลงานวิจัย 
  ธดา สิทธิ์ธาดา.(2563). ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุ คคลของ
ผู้บริห ารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1.วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 กรกฎาคม – 
ธันวาคม  หน้า 13 - 23  

ธ  ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2563). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร.วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 
33 กรกฎาคม –ธันวาคม  หน้า 24 – 33 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2562).การบริหารงานวิชาการ:

กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาอาเซียนศึกษาโดยใช้รูปแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้.วารสาร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 10    ฉบับที ่2 กรกฎาคม-
ธันวาคม  Vol.10  หน้า 24-32 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
    310060287XXXX 
 

รองศาสตราจารย์  
ดร. 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2532    
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
พ.ศ.2532 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2528   

ผลงานวิจัย 
นันทิยา  น้อยจันทร์ .(2562). การบริหารจัดการศึกษา

แบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร.วารสาร
การวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา  ปีที่  9 ฉบับที่  2 พฤษภาคม-
สิงหาคม  หน้า 162-171 

  นันทิยา  น้อยจันทร์.(2562). การพัฒนาระบบการจัดการความ
ร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือข่ายสห
วิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษา เขต 42. วารสารครุ ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีที่  47 ฉบับที่  3 
กรกฎาคม – กันยายน  หน้า 339-360 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
นันทิยา  น้อยจันทร์.(2560). รูปแบบสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
ปีที่ 24  ฉบบัที่ 3  กันยายน - ธันวาคม               
หน้า 87 -101 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4. นางกัญญ์รัชการย์  
เลิศอมรศักดิ์  
310060097XXXX 
 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะ
ผู้น า)  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2553 
นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2548 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2544 

ผลงานวิจัย 
 กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ .(2562). ประสิทธิผล

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2.วารสารการวิจัยการบริหาร
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่  9 ฉบับที่  1 มกราคม-เมษายน  หน้า 
127-139 

 กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2561). ความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สั งกั ด ส านั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2.วารสารการ
วิจัยการบริหารพัฒนา.ปีที่  9 ฉบับที่  1 
มกราคม – เมษายน  หน้า 140 – 152 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

4.นางกัญญ์รัชการย์  
เลิศอมรศักดิ์ (ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). การพัฒนาการ

จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  หน้า 
250 – 259 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5. นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง  
310160069XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 
 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2549 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร พ.ศ.2541 
ค.บ.  (คณิตศาสตร์ ) (เกียรตินิยม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  พ.ศ.2533 
 

ผลงานวิจัย 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).  การพัฒนาสมรรถนะการ

ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยใช้
แนวคิดการจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้.วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 21
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน  หน้า 327 – 
340 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561).  การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดวิ เคราะห์  วิชาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน  หน้า 
218-236 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5. นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
(ต่อ) 

  สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิง
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามแนวคิดปริสีมาที่สาม.วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 19
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน  หน้า 54-70 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

6. นางทับทิมทอง  
กอบัวแก้ว  
351010029XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 
 

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.
2555 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา แขนง
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พ.ศ.2545 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์) 
วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ. 2531 
 

ผลงานวิจัย 
ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว.(2563).รูปแบบการพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการ 
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารครุศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ปีที่  14 ฉบับที่  1 มกราคม – มิถุนายน 
2563 หน้า 80-99 

ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และณัฐกฤตา คงรัตน์.(2563). 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปี
ที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนั นทา .ปี ที่  12 ฉบั บที่  2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2563. หน้า 43- 53 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

6. นางทับทิมทอง  
กอบัวแก้ว (ต่อ) 

  ทับทิมทอง กอบัวแก้ว.(2562).บทเรียนวีดิทัศน์กับ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการแก้
โจทย์  ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสาร
ครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
ส ม เด็ จ เจ้ าพ ร ะ ย า . ปี ที่ 1 1  ฉ บั บ ที่ 2 
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 หน้า 61-74 

  

 
 
 
 
 
 
 



42 

 

  

 
42 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

7. นายปรมัตถ ์ชุติมันต์  
510140002XXXX 

อาจารย์ ดร. 
 

ปร.ด. (ภาวะผู้นาทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (First-Class 
Honours) พ.ศ.2554 
บธ.ม. (การบริหารจัดการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2552 
ศศบ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550 
 

ผลงานวิจัย 
Poramatdha  Chutimant.(2018). Institutional 

Solutions of The Externalities’ Problem. 
ACE – 2018 Actual Economy: Local 
Solutions for Global Challenges ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย ระหว่างวันที่ 22-
24 March 2018.Volume 24 pp 73-86 

Poramatdha  Chutimant.(2017). Funds 
Management as A Factor of Corporative 
Effective Finance Administration. ACE - 
2018 Actual Economy : Local  Solutions 
for Global Challenges .ณ กรุงเฮลซิงก ิ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 
October 2018.pp 13-18. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

7. นายปรมัตถ ์ชุติมันต์ 
(ต่อ) 

  Poramatdha Chutimant.(2017). Tourist Threats 
To Cultural Heritage: An Investigation 
Of Tourist Behavior Violating The 
Culture of Wat Pho. ACE:FIIS-2 0 1 7  : 
Actual Economy: Social challenges 
and financial issues in XXI Century ณ 
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่างวันที่  17-23 May 2017.pp 176-
181 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานบริหารการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

  2) บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3) มีความเป็นผู้น าทางการบริหารและผู้น าทางด้านวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

  4) สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอันดีกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

  5) มีความเป็นผู้น าเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
 4.2 ช่วงเวลา  
  แบบ 2.1 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  การฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา  
 4.4 กระบวนการประเมินผล 

  การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  _ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับ

บทบาทของการเป็นผู้น า หรือผู้บริหารในการท ากิจกรรมวิชาการ วิชาชีพ 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาต้นแบบผู้บริหารการศึกษา
ผู้น าในระดับพ้ืนที่  ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

1.2 ด้านภาวะผู้น า ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะ  ต่าง ๆ เช่น 
จัดบรรยายพิเศษ สัมมนาทางวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ใน
ประเด็นที่เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ทางด้าน
การศึกษา และบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้น าทาง
วิชาการที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระแสผ่านถ่ายทอดความรู้
และความต่อยอดในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่การท างานบริหารจัด
การศึกษา 

1.3 การแก้ปัญหาตัดสินใจ 
และร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมเป็นโครงการ
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนใน
ทุกระดับ พร้อมกับบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์มาใช้
แก้ปัญหาและตัดสินใจ พัฒนางานถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ด้านแก้ปัญหาการตัดสินใจ และพัฒนางานที่ประสบผลส าเร็จ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ 
หรือ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างราบรื่น มีความสุข 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและสร้างศรัทธาในวิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพึงสอดแทรกเรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะอย่างน้อย 7 ข้อ ดังนี้ 
    1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
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    2) จัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ซับซ้อน
ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
    3) กระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    4) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในที่ท างานและชุมชนที่กว้างขึ้น 
    5) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคม 
    6) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
    7) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ในการเรียน ท ากิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม
ดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอนและท าวิทยานิพนธ์ให้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบการท างานกลุ่มต้องฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี มีความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและท าวิทยานิพนธ์นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
    2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) ประเมินจากความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมใน
บริบทวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2 ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสามารถ
น าศาสตร์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องมาบูรณาการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่
น าไปสู่การพัฒนา และปฏิรูปคุณภาพการบริหารการศึกษาในทุกประเภทของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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  1) สามารถน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีกระบวนการบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
  2) สามารถก าหนดกลยุทธศาสตร์วางแผนด าเนินงานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายความส าเร็จได้อย่างเหมาะสม 
  3) สามารถออกแบบการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาด้วยการใช้การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความสัมพันธ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  4) แสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระบบ กระบวนการและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานใน
การบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนานวัตกรรม หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์
ความรู้ที่เป็นแก่นในการบริหารการศึกษา 
  2.2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงงาน กรณีศึกษา การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสถานการณ์จริงเท่าทันวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาท่ีเป็นแบบปฏิบัติที่ดี 
  2.2.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
    1) การเข้าชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรม 
    2) การทดสอบ 
    3) รายงานที่มอบหมาย 
    4) โครงงานหรือ/และกรณีศึกษา 
    5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    6) การอภิปรายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
    7) การจัดนิทรรศการ 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพในฐานะผู้น าทางวิชาการและ
ผู้บริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรอบรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาขณะที่สอน



48 

  

คณาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและเหตุผลของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
แนวคิดเป็นของตนเอง ไม่สอนเน้นการบรรยาย นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆจากการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
    1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่
อย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดทั้งในและนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง  อย่างเหมาะสม 
    5) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) กรณีศึกษาทางการบริหารการศึกษา / การบริหารสถานศึกษา 
    2) การอภิปรายกลุ่ม 
    3) ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
    4) การจัดท าโครงงาน 
    5) การน าเสนอผลงาน 
    6) การทดสอบ 
    7) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอผลงานชั้นเรียนการน าทฤษฎีและหลักการวิชาการมาออกแบบงานการน าสารสนเทศมา
แก้ปัญหาวิชาการ การทดสอบ เป็นต้น 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนักศึกษา
ประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในระดับกระทรวง กรม กอง 
และเขตพ้ืนที่การศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ให้กับนักศึกษาระหว่างที่สอน หรืออาจให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 
    1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนด้วยตนเอง 
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    2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาและศาสตร์ที่สัมพันธ์น า
สังคมทางวิชาการและวิชาชีพในประเด็นที่เหมาะสม 
    3) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
    5) สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
และสังคมที่ซับซ้อน 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบการสอนและกิจกรรมเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเอ้ือต่อ
การมีภาวะผู้น าทางการศึกษาที่เชื่อมโยงสร้างสัมพันธ์ และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตรสาขาวิชา และโครงการความร่วมมือ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
    4) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    5) มีภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการท างานท่ีใช้ทักษะความสัมพันธ์ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ   ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการท างานที่ 
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
    2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางบ ริหาร
การศึกษาหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อ การน าเสนออย่างเหมาะสม 
    4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
    5) สามารถเสนอผลงานโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสารจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เหมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์  
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนและสาธารณะ 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 แผนที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจน าสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

COM8101  คอมพิวเตอร์
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

ENG8101  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

EER8401  สถิติประยุกต์เพ่ือ
การวิจัยทางการบรหิารการศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

EER8402  ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9501  สัมมนานวัตกรรม
การบริหารการศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EAD9502   การวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการ
บริหารการศึกษา  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

EAD9503  สัมมนาจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ 

○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9504  สัมมนาการบริหาร
การศึกษาในบริบทนานาชาติ  

○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9505   การพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9506  สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบริหาร
การศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ 
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EAD9507  สัมมนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษายุคใหม่ 

  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9508  การฝึกปฏิบัติงาน
บริหารการศึกษา  

○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9509   แนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีบริหารการศึกษา  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

EAD9510  สัมมนาวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

EAD9601   วิทยานิพนธ์ 1 ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  
EAD9602   วิทยานิพนธ์ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
EAD9603  วิทยานิพนธ์ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  
EAD9604  วิทยานิพนธ์ 4 ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
EAD9801  วิทยานิพนธ์ 1 ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EAD9802  วิทยานิพนธ์ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
EAD9803  วิทยานิพนธ์ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของ   ผลการประเมิน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการด าเนินการ
ทวนสอบของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสาขาวิชาชีพที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

2. ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3. แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3 .00 จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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4. ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

  5. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยผู้นี้จะส าเร็จการศึกษาตามแบบ 1.1 จะต้อง
น าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความวิชาการในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ที่
จะส าเร็จการศึกษาตามแบบ 2.1 จะต้องน าเสนอผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความ
วิชาการในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม  การสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาการบริหารการศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้การ
ประกอบวิชาชีพการด ารงชีวิตและการเป็นผู้มีคุณธรรม 
  (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
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  (4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเงินทุนจากมหาวิทยาลัย และ
องค์กรภายนอก 
  (6) จดัให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง  ๆของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ

ด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามการก ากับของวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา พ.ศ. 2556 และการก ากับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินงานตามตัวบ่ชี้ครบทั้ง 12 ข้อ 
2.  บัณฑิต 

 บัณฑิตของสาขาวิชาจะสามารถประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา อ่ืน ๆ 
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา 

      โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ 
      1. มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

     2. มีคุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.  นักศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรแบบที่ 1.1 

  ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า โดย
เป็นวุฒิการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
  หลักสูตรแบบที่ 2.1 

  ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า โดย
เป็นวุฒิการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 สาขาวิชามีการ
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จัดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมถึงน าบทความ/งานวิชาการต่างประเทศมาเป็นสาระในการเรียนรู้ให้สืบค้น
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
4.  อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
4.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม การสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
4.2.1 มีการประชุมคระกรรมการบริหารหลักสูตรในการส ารวจ และคัดเลือกอาจารย์นิเทศก์

มาท าหน้าที่สอน และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
4.2.2 ส่งรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือเสนอเข้ากรรมการอ านวยการ

บัณฑิต สภาวิชาการ ตามล าดับ เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของสาขาวิชา 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
ในทุกภาคเรียน 

4.3.2 มีการประชุมติดตามและทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง ผลจากการ
ประชุมจะน าเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม การ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาการบริหารการศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
    (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
    (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
การประกอบวิชาชีพการด ารงชีวิตและการเป็นผู้มีคุณธรรม 
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    (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    (3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
    (4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
    (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเงินทุนจากมหาวิทยาลัย 
และองค์กรภายนอก 

(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
มีการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของระยะเวลาตามกรอบของส านักงานกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา พ.ศ. 2556 

  การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดการเปิดภาคเรียนเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  การประเมินผู้เรียน มีการประเมินคุณลักษณะพิเศษ 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า และ
การแก้ปัญหาตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระเบียบหรือเกณฑ์ในการให้ค่าระดับคะแนนเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้เปิดโอกาสให้บุคลากร เสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจะมีการส ารวจ

ทุกปีการศึกษา เพ่ือแนวทางในการบริหารจัดการทั้งทางด้านงบประมาณการจัดหา เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
และนักศึกษาได้เรียนรู้วิทยากรใหม่ๆตลอดเวลา 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
   6.2.1 งบประมาณรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาใช้
ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การบริการ
วิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม 
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6.2.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการ 
ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านสถานที่เรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน เช่า โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องขยายเสียง 
เครื่องฉายประเภทต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืน ๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดีทัศน์แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า มี
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้สะดวก
รวดเร็ว 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   6.4.1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
และชุมชน 

6.4.2 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนประจ าสาขาวิชา ซึ่งจะท าให้ มีการจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียน  การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการก่อน
ทุกภาคการศึกษา 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      

3 มี ร ายละ เอี ย ดขอ งรายวิ ช าและรายละ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลักสิ้นสุดปีการศึกษา      

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3  และมคอ.4  (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8 อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50 ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- -    

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนการท างานที่ได้รับ
มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอผลงาน รวมถึงการทดสอบ เพื่อตรวจสอบและจะสามารถ
ชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน
การจัดท าแผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 การตรวจสอบหรือสอบถามจากนักศึกษาและผู้ประกอบการ 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาอยู่ตั้งแต่ ปี 2 เป็นต้น และภายหลังจากการ
ส าเร็จ การสอบถาม 2 ทาง ดังนี้ 
 1) นักศึกษา ท าการสอบถามเก่ียวกับรายวิชาที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าเส้นทางวิชาชีพ 
การท าวิทยานิพนธ์ และแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
 2) หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ท าการติดตาม ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้านใด ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็น
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น ควรจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
และผู้บริหารการศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

และผู้บริหารการศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

รายวิชาบังคับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
EAD9501 สัมมนานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา 
 สัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
ก า รศึ ก ษ า  แ ล ะบ ริ ห า ร ก า รศึ ก ษ า 
ก รณี ศึ ก ษ าทั้ ง ใน แ ล ะต่ า งป ระ เท ศ 
วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม เชิ ง
ยุทธศาสตร์ การประยุกต์ออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษา และสถานศึกษา 
การจัดการความรู้ การสร้างเครือข่ายการ
บ ริห ารการ พัฒ นาโดย ใช้ น วัตกรรม 
ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลนวัตกรรม
เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ การเป็นผู้บริหาร
อย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การพัฒนาวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู ้
      (1) จิตวญิญาณ อุดมการณ์
ของผู้บริหาร 
      (2) การจดัการความรู้
เกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา 
      (3) ความเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพ 
      (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู ้
     (1) หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์ สจุริต 
     (2) คุณธรรม และจริยธรรม
ของวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     (3) จรรยาบรรณของวชิาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด 

การพัฒนาวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 
      (1) จิตวญิญาณ อุดมการณ์
ของผู้บริหาร 
      (2) การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
      (3) ความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ 
      (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
      (1) หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา 
      (3) จรรยาบรรณของวิชาชพี
ที่คุรุสภาก าหนด 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

EAD9502 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาการบริหารการศึกษา   
 ปรัชญา และกรอบทางทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา กิจการ
และกิจกรรมการศึกษานักศึกษา วิพากษ์
เชิงนโยบายการศึกษา การวางแผน และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหาร ประยุกต์และ
บูรณาการหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
ศาสตร์อ่ืนใน  การน าแผนกลยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
     (1) ทฤษฎี หลักการ 
กระบวนการ และหน้าที่ใน
การบริหาร 
      (2) การบริหารงาน
วิชาการเพ่ือคุณภาพและ
ความเป็นเลิศ 
      (3) การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
      (4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ 
      (5) การบริหารงานบุคคล 
      (6) การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุและ
อาคารสถานที่ 
      (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา 
      (8) การวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
      (1) บริหารกิจกรรมเสริม
ในหลักสูตรและกิจกรรม

การบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
      (1) ทฤษฎี หลักการ 
กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร 
      (2) การบริหารองค์การ 
ส านักงาน และองค์คณะบุคคล 
      (3) การบริหารงานบุคคล 
      (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
      (5) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ 
      (6) การวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้รู้การจัดการและคิด
เป็น 
      (2) บริหารจัดการให้เกิด
การพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน 
      (3) บริหารจัดการให้เกิด
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     (1) หลักการและ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     (2) การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
      (1) หลักการและ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก 
      (2) ก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

EAD9503 สัมมนาจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารมืออาชีพ 
 สั มมน า วิ เค ราะห์  วิ พ ากษ์
ป ร ะ เด็ น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับนักบริหาร
การศึกษา และผู้บ ริหารสถานศึกษา 
หลักธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้บริหาร จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้ บ ริ ห าร  ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ ภ า พ 
คุณลักษณะ ทักษะและความเป็นผู้น าของ
นักบริหารมืออาชีพ การวางแผน การ
สร้ า ง เครื อ ข่ าย ในการจั ด การศึ กษ า 
ประยุกต์ใช้กฎหมายโดยยึดการบริหาร

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
     (1) การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสังคมผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น า 
      (2) การนิเทศเพ่ือพัฒนา
ครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
      (3) การบริหารความ
เสี่ยงและความขัดแย้ง 
 

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
      (1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า 
      (2) การบริหารงานระบบ
เครือข่าย 
      (3) การบริหารความเสี่ยง
และความขัดแย้ง 
      (4) ปฏิสัมพันธ์และการ
พัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
      (5) การนิเทศการศึกษา 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก 

หลักสูตรการสอน การวัด
และการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
      (1) พัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
      (2) การจัดการเรียนการ
สอนและสอนเสริม 
      (3) การวัดและประเมิน
การเรียนรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
      (1) หลักธรรมาภิบาล 
และความซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     (3) จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
      (1) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
      (2) การบริหารแหล่งการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
      (3) การพัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตรสถานศึกษา 
      (4) ประเมินหลักสูตร 
 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้ 
      (1) หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด 

รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
EAD9508 การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา 
 วิ เคราะห์ ศึ กษาการบริ หาร
การศึกษาที่สนใจ และเป็นประเด็นที่น าไปสู่
การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร ระบบ
การท างาน วัฒนธรรมขององค์การเชิ ง
คุณภาพ ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา 
และสถานศึกษาต้นแบบที่สนใจศึกษา เสนอ

มาตรฐานความรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษา 
2. การประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

มาตรฐานความรู้ 
1. การบริหารการศึกษา 
2. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

แนวทางปรับประยุกต์พัฒนาสู่การพัฒนาการ
บริหารการศึกษา หรือ / และเสริมเติมเต็ม
องค์ความรู้  และประสบการณ์ สู่ การท า
วิทยานิพนธ์ที่ศึกษา 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
EER8401 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติที่ ใช้ใน
การวิจั ยทางการบริหารการศึ กษา การ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของพหุตัวแปร 
เน้นความส าคัญของการท านาย การคาดคะเน 
และการแปลความหมายในเชิงปริมาณ 

มาตรฐานความรู้ 
1. การพัฒนาวิชาชีพ 
    (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
2. การบริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐานความรู้ 
1. การพัฒนาวิชาชีพ 
    (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
2. การบริหารการศึกษา 
 

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 
 เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยและการ
ออกแบบแบบการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา เพ่ือให้เกิด
ต้นแบบการท าวิจัยจากการ บู รณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการประยุกต์อย่าง
เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด
การวิจัยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล 
การประมวลสังเคราะห์ เขียนรายงานการ
วิจัย และบทความวิจัยเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและน าเสนอในการ
สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรฐานความรู้ 
1. การพัฒนาวิชาชีพ 
     (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
2. การบริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐานความรู้ 
1. การพัฒนาวิชาชีพ 
     (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
2. การบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 2153 (ชัน้ 5) อาคารศรีจุฑาภา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1.  รศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว   อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา  
         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.  รศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา  
         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.  รศ.ดร.สจีวรรณ   ทรรพวสุ    อดีตอาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. อ.ดร.ประทีป  มากมิตร     อาจารย์ประจ าหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5. ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
6.  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์     ประธานหลักสูตร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
7.  รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
8.  อ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
9.  อ.ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมาศักดิ ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
10. ผศ.ดร.สิทธิพงศ ์ บุญผดุง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
11. นางสาวอณิธิตา  ยมสาร     กรรมการและเลขานุการ 
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ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
 ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 2564 ดังนี้ 
 
 1. โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของ
ส านักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา     พ.ศ. 2560  
 2. รายวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างของหลักสูตร จะต้องเพ่ิมเติมการเปรียบเทียบสาระความรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทั้งในส่วนของส่วนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะในรายวิชาบังคับ 
 3. รายวิชาในหมวดวิชาการบริหารการศึกษานั้น ควรจัดในลักษณะของการสัมมนา ทั้งนี้เนื่องจาก
นักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการบริหาร และการท างานสามารถก าหนดแนว
ทางการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองได้ซึ่งในหลักสูตรมีสาระเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีพอสมควรแล้วจะ
ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะท าให้เห็นมุมมองจากอาชีพอ่ืน ๆ หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร
การศึกษาไม่ควรเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาท่ีอยู่    ในกรอบ 
 4. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองรายวิชา คือ รายวิชาประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง
และระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาขอให้ปรับเป็นรายวิชาสถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและ
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง ซึ่งในแนวทางของการจัด     การเรียนการสอนยังคงมี
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิตเช่นเดิม 
 5. หมวดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ปรับจ านวนชั่วโมงให้  เหลือ 90 ชม.
ตามเกณฑ์ของคุรุสภา และเสริมการท าโครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
ทักษะทางการบริหาร  การประกอบวิชาชีพ และน าผลที่ได้จากการไปฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ของการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาหรือ/และเติมเต็มองค์
ความรู้ และประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 6. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
รวมทั้งมีกระบวนการของการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องที่จะท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์กรณีศึกษาอย่างชัดเจน  ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด ควรจะปรับ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พึงตระหนักว่าการบริหารการศึกษาไม่สามารถจะท า
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อย่างอิสระได้จะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับด้านต่าง ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเป็นประชาคมโลก  
 7. ควรเพ่ิมรายวิชา/เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 
 

                                                                                 
                                                                                (นางสาวอณิธิตา  ยมสาร) 
                                                                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
    
               
                                                                                 (ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์) 
                                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 49 คน โดย
ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะของประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก และตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนและมาตรฐาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
อาชีพ ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางที ่ค.1 – ค.2 
 
ตารางที่ ค.1 จ านวน และร้อยละลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 49) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 16 32.7 
    หญิง 33 67.3 
2. อายุ   
    ต่ ากว่า 30 ปี 18 36.7 
    31 – 40 ปี 16 32.7 
    41 – 50 ปี 10 20.4 
    ตั้งแต ่50 ปีขึ้นไป 5 10.2 
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ตารางที่ ค.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 49) ร้อยละ 
3. ภูมิล าเนา   
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 34.7 
    ภาคกลาง 9 18.4 
    ภาคตะวันออก 3 6.1 
    ภาคเหนือ 3 6.1 
    ภาคใต้ 5 10.2 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 24.5 
4. อาชีพ   
    รับราชการ 41 83.7 
    พนักงานเอกชน 6 12.2 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 4.4 
5. ประสบการณ์ท างาน   
    ต่ ากว่า 5 ปี 18 36.7 
    6 – 10 ป ี 14 28.6 
    ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 17 34.7 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
    15,001 – 20,000 บาท 16 32.7 
    20,001 – 25,000 บาท 13 26.7 
    25,001 – 30,000 บาท 6 12.2 
    ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 14 28.6 

  
 จากตารางที่ ค.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 49 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และเพศชาย จ านวน 16 คน      คิดเป็นร้อยละ 32.7 
 อายุ ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา 31 – 40 ปี จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  ตามล าดับ 
 ภูมิล าเนา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 
รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และภาคกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 ตามล าดับ 
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 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมา พนักงาน
เอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตามล าดับ 
 ประสบการณ์ท างาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 
รองลงมา ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และ 6 – 10 ปี จ านวน 14 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 
รองลงมา ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 20,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ตามล าดับ 
  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตารางที่ ค.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก x  S.D. แปลผล 
1. ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 3.84 0.90 มาก 
2. ได้รับการสนับสนุน / ส่งเสริมจากหน่วยงาน 3.20 1.00 ปานกลาง 
3. ได้รับโอกาสในการปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น 3.57 0.98 มาก 
4. เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 4.20 0.71 มาก 
5. สนใจศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพราะท าให้เรียนควบคู่กับการ
ท างานได ้

4.22 0.94 มากที่สุด 

6. มั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.21 0.64 มากที่สุด 
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ตารางที่ ค.2 (ต่อ) 
 

ความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก x  S.D. แปลผล 
7. เป็นสาขาท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 4.16 0.83 มาก 
8. ได้รับโอกาสปรับเงินเดือน / การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 3.55 1.00 มาก 
9. เปลี่ยนต าแหน่งงาน 3.67 1.11 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.90 มาก 

 
 จากตารางที่ ค.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของ
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา พบว่า 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D. = 0.94) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก 
ด้านสนใจศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพราะท าให้เรียนควบคู่กับการท างานได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.94) รองลงมา มั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.21, 
S.D. = 0.64) และเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.20, 
S.D. = 0.71) ส่วนล าดับสุดท้ายเป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.16, S.D. = 0.83)  
 
ตารางที่ ค.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

รูปแบบการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ท่านต้องการ x  S.D. แปลผล 
1. เน้นการวิจัย 3.64 0.82 มาก 
2. เน้นการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4.45 0.61 มากที่สุด 
3. เน้นด้านวิชาการ / หลักทฤษฎี 4.00 0.68 มาก 
4. เน้นด้านการจัดการความรู้ 4.29 0.58 มากที่สุด 
5. เน้นด้านความหลากหลายเชิงวิชาการ 4.35 0.56 มากที่สุด 
6. เน้นการบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพ 4.53 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.21 0.64 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ ค.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของ
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา พบว่า 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.21, S.D. = 0.64) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับ
แรก เน้นการบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53, S.D. = 0.58) 
รองลงมา เน้นการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.45, S.D. = 0.61) 
และเน้นด้านความหลากหลายเชิงวิชาการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, S.D. = 0.56) ส่วน
ล าดับสุดท้ายเน้นด้านการจัดการความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.29, S.D. = 0.58) 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา และด้านทรัพยากรการศึกษา      ดังตารางที ่ค.4 – ค.8 
 
 3.1 ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 
 
ตารางที่ ค.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
 ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย           
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 
 

ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. การทดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ 4.02 0.84 มาก 
2. การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินพื้นฐานความรู้ 4.33 0.63 มากที่สุด 
3. การพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน 4.24 0.69 มากที่สุด 
4. การพิจารณาจากความคิดและอุดมการณ์พ้ืนฐานของผู้สมัคร 4.31 0.65 มากที่สุด 
5. การพิจารณาจากบุคคลที่มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นผู้น าในการ
บริหารสถานศึกษา 

4.37 0.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.25 0.70 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ ค.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการคัดเลือก
บุคลากรเข้าศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด            ( x = 4.25, S.D. = 0.70) 
และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การพิจารณาจากบุคคลที่มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นผู้น าในการ
บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.37, S.D. = 0.67) รองลงมา การสัมภาษณ์เพ่ือ
ประเมินพ้ืนฐานความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด      ( x = 4.33, S.D. = 0.63) และการพิจารณาจาก
ความคิดและอุดมการณ์พ้ืนฐานของผู้สมัคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.31, S.D. = 0.65) 
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.24, S.D. = 0.69) 
 
 3.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 
ตารางที่ ค.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
 ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย          
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 

ด้านโครงสร้างหลักสูตร x  S.D. แปลผล 
1. สนใจศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4.43 0.71 มากที่สุด 
2. เน้นการบูรณาการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายด้านการ
บริหารการศึกษา 

4.43 0.65 มากที่สุด 

3. การน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา มาสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม ่

4.37 0.67 มากที่สุด 

4. เน้นการศึกษาเอกเทศและปฏิบัติงานบริหารในการเรียน 
การสอน 

4.37 0.64 มากที่สุด 

5. เน้นวิทยานิพนธ์ในการเรียนการสอน 4.08 0.67 มาก 
ภาพรวม 4.34 0.67 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ค.5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.34, S.D. = 0.67) และหากพิจารณาเป็น
รายข้อ ล าดับแรก สนใจศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43, 
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S.D. = 0.71) และเน้นการบูรณาการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายด้านการบริหารการศึกษา มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.43, S.D. = 0.65) รองลงมา การน าหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา มาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.37, S.D. 
= 0.67) และเน้นการศึกษาเอกเทศและปฏิบัติงานบริหารในการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.37, S.D. = 0.64) 
 
 3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ ค.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน     
 ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย          
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน x  S.D. แปลผล 
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายเชิงอภิปรายในชั้นเรียน 4.14 0.76 มาก 
2. การจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับการ
สัมมนาองค์ความรู้ 

4.29 0.62 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอาจารย์จากสถาบัน
วิชาชีพในต่างประเทศมาสอน หรือสอนร่วม 

4.19 0.67 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับหน่วยงานบริหารการศึกษา
ตามภูมิล าเนาของผู้เรียนตามความตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

4.24 0.63 มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศตามความตกลงร่วมมือ 

4.22 0.69 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.67 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ค.6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดการ
เรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.67) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับการสัมมนา
องค์ความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.29, S.D. = 0.62) รองลงมา การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับหน่วยงานบริหารการศึกษาตามภูมิล าเนาของผู้เรียนตามความตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24,       S.D. = 0.63) และการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน 
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และมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามความตกลงร่วมมือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 
0.69) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอาจารย์จากสถาบัน
วิชาชีพในต่างประเทศมาสอน หรือสอนร่วม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.67) 
 
 3.4 ด้านทรัพยากรการศึกษา 
 
ตารางที่ ค.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
 ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย          
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านทรัพยากรการศึกษา 
 

ด้านทรัพยากรการศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 3.88 0.83 มาก 
2. การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ายรายงวด 4.29 0.71 มากที่สุด 
3. ทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาเอกเทศ / การเรียนการสอน / วิทยานิพนธ์ 4.20 0.79 มาก 
4. เน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี 4.33 0.75 มากที่สุด 
5. การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ 4.39 0.79 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.77 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ค.7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านทรัพยากร
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.77) และหากพิจารณาเป็น
รายข้อ ล าดับแรก การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.39, S.D. = 0.79) รองลงมา เน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.33, S.D. = 0.75) และการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ายรายงวด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.29, S.D. = 0.71) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาเอกเทศ / การเรียนการ
สอน / วิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.79) 
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 3.5 รายด้านและภาพรวม 
 
ตารางที่ ค.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
 ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย          
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามรายด้านและภาพรวม 
 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอกฯ x  S.D. แปลผล 
1. ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 4.25 0.70 มากที่สุด 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.34 0.67 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการศึกษา 4.22 0.67 มากที่สุด 
4. ด้านทรัพยากรการศึกษา 4.22 0.77 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.26 0.70 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ค.8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามราย
ด้านและภาพรวม พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.26, S.D. = 0.70) และหาก
พิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ล าดับแรก ด้านโครงสร้างหลักสูตร ( x = 
4.34, S.D. = 0.67) รองลงมา ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา       ( x = 4.25, S.D. = 0.70) และด้าน
ทรัพยากรการศึกษา ( x = 4.22, S.D. = 0.77) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย  ด้านการจัดการศึกษา ( x = 4.22, 
S.D. = 0.67) 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
3. สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 ปร.ด.  การบริหารการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ค.ม.   การอุดมศึกษา 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ค.บ.  ดนตรี    2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5. ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย 
- ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2562).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 
หน้า 104-113 

- ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2560).สมรรถนะที่พึงประสงค์ทางการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
ในเขต ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. Vol1,No8 มีนาคม 
หน้า 1593 - 1604   

- ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2560). การบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2.  การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร. Vol 1,No8 มีนาคม  หน้า 2677-2687  

เอกสารทางวิชาการ/ต ารา 
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์.จริยธรรม  และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา.(2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา.กรุงเทพฯ จ านวน 285 หน้า 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครศุาสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ
      ระดับปริญญา สาขาวิชา               ปีที่ส าเร็จ      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
        ปร.ด.   การบริหารการศึกษา 2550        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย     2532        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        ศษ.บ.   การบริหารการศึกษา    2532        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย     2528        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
 
 ผลงานวิจัย 
-นันทิยา น้อยจันทร์.(2562).การพัฒนาระบบการจัดการความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือข่าย

สหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 . วารสารครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับท ี3 กรกฏาคม – กันยายน หน้า 339-360 

-นันทิยา  น้อยจันทร์.(2562).การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หน้า 162-171   

- นันทิยา น้อยจันทร์.(2560).รูปแบบสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม  หน้า 87 -101 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
3. สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  ปร.ด.      การบริหารการศึกษา      2552          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             ศศ.ม.      การจัดการองค์การ         2546          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
             ค.บ.        การศึกษาปฐมวัย           2539          สถาบันราชภฏันครปฐม  
5. ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย 
 - ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2563).ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1.วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 กรกฎาคม – ธันวาคม หน้า 13-23  

- ธดา   สิทธิ์ธาดา.(2563).ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด   
กรุงเทพมหานคร.วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 
กรกฎาคม –ธันวาคม หน้า 24-33    

  - ธดา   สิทธิ์ธาดา.(2562).การบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
อาเซียนศึกษาโดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ .วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม  Vol.10 หน้า 24-32 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล นางกัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 ปร.ด.  การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 2553 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 นศ.ม.  นิเทศศาสตร์    2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 นศ.บ.  วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  2544 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
 ผลงานวิจัย 
-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2562).ประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 127-139 มกราคม-เมษายน  หน้า 127-139 

-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2561).ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงา
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารพัฒนา.ปีที่ 9 
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  หน้า 140 – 152  

-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  หนา้ 250 – 259 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
 ศษ.ด.       หลักสูตรและการสอน     2549         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กศ.ม.        การวัดผลการศึกษา       2541         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
ประสานมิตร  

            ค.บ.         คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2533        วิทยาลัยครูสวนสุนันทา   
 ผลงานวิจัย 

   -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).การพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยใช้แนวคิดการ
จูงใจของวล๊อดคอร์สกี้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 21ฉบับที่ 2 เมษายน – 
มิถุนายน  หน้า 327 – 340 

  -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่  12 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน       
หน้า 218-236 

    -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวคิดปริสีมาที่สาม . วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน หน้า 54-70 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล นางทับทิมทอง กอบัวแก้ว 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 ศษ.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา)  2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 ค.อ.ม.     (คอมพิวเตอร์ศึกษา  2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
      แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  เกล้าพระนครเหนือ 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์)   2531 วิทยาลัยครูล าปาง  
 ผลงานวิจัย 

-ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว.(2563).รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการ ความรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปีที ่14 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 80-99 

-ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และณัฐกฤตา คงรัตน์.(2563). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563. 
หน้า 43- 53 

-ทับทิมทอง กอบัวแก้ว.(2562).บทเรียนวีดิทัศน์กับประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่11 ฉบับที่2 
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 หน้า 61-74 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นายปรมัตถ์ ชุติมันต์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะวิทยาลัยการจัดการ 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ปร.ด.  (ภาวะผู้นาทางการศึกษา) 2554 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
(First-Class Honours)  

บธ.ม.  (การบริหารจัดการท่องเที่ยว) 2552 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ศศบ.  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 2550 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผลงานวิจัย 

Poramatdha  Chutimant.(2018). Institutional Solutions of The Externalities’ Problem. ACE – 2018 Actual 
Economy: Local Solutions for Global Challenges ณ กรุงเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย ระหว่าง
วันที ่22-24 March 2018.Volume 24 pp 73-86 

Poramatdha  Chutimant. ( 2 0 1 7 ) .  Funds Management as A Factor of Corporative Effective Finance 
Administration. ACE - 2018 Actual Economy : Local  Solutions for Global Challenges .ณ กรุง
เฮลซิงก ิสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 October 2018.pp 13-18. 

Poramatdha Chutimant.(2017). Tourist Threats To Cultural Heritage: An Investigation Of Tourist 
Behavior Violating The Culture of Wat Pho. ACE:FIIS-2017 : Actual Economy: Social 
challenges and financial issues in XXI Century ณ กรุงเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐ
รัสเซีย ระหว่างวันที่ 17-23 May 2017.pp 176-181 

 
 
 
 
 
 


