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ค าน า 

 
 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ลึกซึ้งในด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และนักวิชำกำรทำงกำรบริหำรกำรศึกษำที่ควำมมีควำมเชี่ยวชำญระดับสูงในด้ำนนโยบำยและ
ปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ของกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณำกำรและคุณภำพโดยเชื่อมโยงควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรมให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่และประชำคมอำเซียนต่อยอดสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน กรอบกับกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรที่หลำกหลำย 
ตลอดจนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 กำรพัฒนำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ พัฒนำขึ้นมำจำกควำม
พร้อมของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศำสตร์บริหำรกำรศึกษำ ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้มีกำร
เปิดสอนหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 รวมทั้งจำก
แนวทำงของกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยในกำรยกระดับคุณภำพของผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำร
สถำนศึกษำให้มีควำมรู้ และสมรรถนะของกำรประกอบอำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพของคุรุสภำ และสู่
สำกล 
 สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ได้พัฒนำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มีรำยละเอียดประกอบด้วยปรัชญำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้ำงหลักสูตร แผนกำรศึกษำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ กลยุทธ์กำรสอน และประเมินผลกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ และกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ในกำรนี้สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ  
 
 
 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงสมร   รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
                                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภำษำไทย:  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 ภำษำอังกฤษ: Doctor of  Education Program in Educational Administration 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภำษำไทย  ชื่อเต็ม: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
     ชื่อย่อ: ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 ภำษำอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
     ชื่อย่อ: Ph.D. (Educational Administration) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ ำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  5.1.1 หลักสูตร แบบ 1.1 จ ำนวน 48 หน่วยกิต เน้นท ำวิทยำนิพนธ์เป็นหลัก 48 หน่วยกิต  
ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโทต้องท ำวิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และเรียนรำยวิชำเสริมตำมข้อก ำหนดของ
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยำลัยโดยไม่นับหน่วยกิต  
  5.1.2 หลักสูตร แบบ 2.1 จ ำนวน 48 หน่วยกิต ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท แบบเรียน
รำยวิชำ และท ำวิทยำนิพนธ์โดยท ำวิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต เรียนรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ  24 หน่วยกิต และ
เรียนรำยวิชำเสริมตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร และบัณฑิตวิทยำลัยโดยไม่นับหน่วยกิต 
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  5.1.3     ส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรใบประกอบวิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ ให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต (บังคับเรียนรำยวิชำกำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรกำรศึกษำ)  
  5.1.4 เป็นหลักสูตร 3 ปี ระดับปริญญำเอก ผู้ที่เข้ำศึกษำต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
 5.2 ภำษำท่ีใช้ 
  จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
  รับทั้งนักศึกษำไทย และ/หรือ นักศึกษำต่ำงชำติที่สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
 5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรง 
 5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
 6.2 เริ่มใช้ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 
 6.4 คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร พิจำรณำหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 16 
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 6.5 สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนำยน 
พ.ศ. 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับกำรเผยแพร่ว่ำเป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 ในปีกำรศึกษำ 2566 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.2 ผู้บริหำรและอำจำรย์ผู้สอนในสำขำบริหำรกำรศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนและรัฐ 
 8.3 ผู้บริหำรในระดับนโยบำย และปฏิบัติกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.4 ผู้วำงนโยบำยเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรเชิงคุณภำพ 
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 8.5 ผู้บริหำรจัดกำรงำนวิจัย นักวิจัย ในหน่วยงำนกำรศึกษำและสถำบันกำรศึกษำ 
 8.6 ผู้ออกแบบ บริหำรจัดกำรนวัตกรรม กำรศึกษำและบริหำรสถำบันกำรศึกษำในยุคดิจิทัล 
 8.8 ผู้บริหำรโครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำองค์กรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นำงศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. 

ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ค.ม. (กำรอุดมศึกษำ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

พ.ศ. 2550 
 

พ.ศ. 2529 
 

พ.ศ. 2520 

2. นำงสำวธดำ  สิทธิ์ธำดำ 
376060049XXXX 

อำจำรย์ ดร. 
 

ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ศศ.ม. (กำรจัดกำรองค์กำร)  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำศำสตร์ 
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย)  
สถำบันรำชภัฏนครปฐม  

พ.ศ.2552 
 

พ.ศ.2546 
 

พ.ศ.2539 

3. นำงนันทิยำ น้อยจันทร์ 
310060287XXXX 
 
 
 
 

 

รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.  

ปร.ด.(กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ค.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย       
ศษ.บ. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย       

พ.ศ.2550 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2528 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   กำรพัฒนำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรศึกษำ ได้ค ำนึงถึง
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่ำประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นคนดี (คุณธรรม) เก่ง (ควำมรู้) มีคุณภำพ มีภูมิปัญญำและ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ โดยน ำกรอบของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องกำรให้เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลที่มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูงที่
ประกอบด้วยมำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำน
วิชำชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมีต้องกำรพัฒนำ
คุณภำพและสมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพให้กับบัณฑิตเพ่ือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำให้กับสังคม รวมถึง
กำรสร้ำงและพัฒนำบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 โดย
ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้กำรศึกษำยุคประเทศ
ไทย 4.0 มีควำมพยำยำมที่จะยกระดับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม อำทิ เน้นกำรเปลี่ยนบทบำทผู้บริหำรและครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำและสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  ดังนั้นปัจจัยต่ำง ๆ ที่กล่ำวถึงข้ำงต้นจึงมีควำม
เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนหลักสูตร เพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้  สมรรถนะและทักษะในยุค
ศตวรรษที่  21 ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
และภำวะผู้น ำ (Leadership) ตลอดจนกำรรับมือและปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่
สำมำรถควบคุมได้ สืบเนื่องจำกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมทั้งเทคโนโลยีและสำรสนเทศของทุก
สังคมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น ย่อมท ำให้สถำนกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมมีกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นค่อนข้ำงรวดเร็วและเกิดขึ้นตลอดเวลำส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของคนในสังคม กล่ำวคือคน
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ไทยได้น ำวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้กำรผลิตและด ำรงชีวิตโดยขำดกำรกลั่นกรอง คัดเลือก 
และคัดสรรเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงมีเหตุผล อีกทั้งสังคมไทยเบี่ยงเบนจำกเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดี
งำม และคุณค่ำชีวิตแบบไทยดั้งเดิมมำยึดติดกับกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
และสับสนทั้งในเรื่องควำมคิด ควำมเชื่อค่ำนิยม และบทบำทหน้ำที่จนท ำให้ระเบียบวินัย  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในชำติถูกละเลย และเริ่มละเลยกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำ มี
ควำมหย่อนยำนในศีลธรรม และจริยธรรม ดังนั้นสถำบันกำรศึกษำควรเน้นกำรพัฒนำเรื่องคุณภำพชีวิต
ของคนในท้องถิ่นให้เข้ำถึงโอกำสในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เน้นให้มีกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง กับผู้คนทุก
เพศทุกวัยเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ที่ส ำคัญยังเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้กับคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชำติและสังคมโลก เช่น กำรส่งเสริมกำรเตรียมทักษะที่
จ ำเป็นในกำรอยู่ร่วมกัน    กำรยอมรับและกำรเคำรพในสิทธิเสรีภำพของผู้อ่ืน กำรเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชำติ กำรเตรียมพร้อมด้ำนทักษะภำษำ ควำมรู้
เกี่ยวกับ อำเซียนและสังคมโลก  กำรเรียนรู้เรื่องกำรอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม เป็นต้น 
สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม 
จ ำเป็นต้องกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำและสร้ำงผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มี
ควำมเป็นผู้น ำเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของ
วิชำชีพพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนำสังคม และผู้ร่วมงำนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชำติ พร้อมยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
ประเทศชำติให้มีทันกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และหรือสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในประชำคมโลก  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภำยนอกในกำรพัฒนำหลักสูตร จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำ
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภำพ สำมำรถเลือกรับและปรับเปลี่ยนวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และสำกล โดยยึดกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF: HED) และ
มำตรฐำนวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำและเกณฑ์กำรรับรองปริญญำเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน       
เพ่ือรองรับมำตรฐำนจัดกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีเน้นให้นักศึกษำมีคุณธรรม และมีกำรศึกษำค้นคว้ำ
ที่ลุ่มลึกอย่ำงมีอิสระ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ระดับสูง ในสำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ ตลอดจนแปลควำมหมำยและประยุกต์   กำรใช้ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนำเนื้อหำสำระ
ของสำขำวิชำระดับสูงในสำขำวิชำชีพหรือสำขำประยุกต์ กำรพัฒนำหลักสูตรเน้นควำมสอดคล้องกับ 
พันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ ตรงกับควำมต้องกำรของ
ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ รวมทั้งเป็นประชำกรโลกอย่ำงมีควำมสุข มีศักยภำพสูงในกำร
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รองรับกำรแข่งขันในระดับประเทศและอำเซียน รวมทั้งให้เป็นไปตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำน
วิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  สัมพันธ์
กับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำตำมนโยบำย
จัดกำรศึกษำประเทศไทย 4.0 ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ อยู่ใน
สังคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีควำมสุข ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพที่สนองตำมกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ และกำรฝึกหัดครูสู่อำเซียน รวมทั้งสอดคล้องกับพระรำชบัญญั ติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
พ.ศ. 2547 หมวด 1(5) คือ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เหมำะกับวิชำชีพขั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมา
เรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
   กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรซึ่งเป็นอำจำรย์
ประจ ำที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรสอนและประสบกำรณ์วิชำชีพด้วยกำรจัดกิจกรรมจัด
ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกับคณำจำรย์ผู้สอนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้เน้นกำร
ตระหนักในคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลัยมำตรฐำน
หลักสูตรส ำหรับบัณฑิตศึกษำ มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนวิชำชีพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกำรศึกษำตำมข้อบังคับของคุรุสภำ พร้อมกับประสำนงำนกับคณำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ
แนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับปรัชญำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ มีกำรติดตำมและประเมินกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น ำนวัตกรรมทำงวิชำกำร ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพมีคุณธรรม จริยธรรม ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ พัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำแห่งชำติ สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และน ำมำซึ่งกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ำของกำรเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และนักวิชำกำรทำงกำรบริหำรกำรศึกษำในวิชำชีพกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพที่เท่ำ
ทันกับกำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังมุ่งให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในทุกบริบทในระดับนำนำชำติต่อยอดสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
บริหำรจัดกำรยุคใหม่ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรบริหำรที่หลำกหลำย พร้อมกับประยุกต์ใช้
พัฒนำหน่วยงำนของสถำนศึกษำและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม ยึดมั่ นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตและพัฒนำดุษฎีบัณฑิตทำงกำรบริหำรกำรศึกษำที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
จัดกำรยุคใหมอ่ย่ำงมีคุณภำพ  
    2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพผู้บริหำร  
    3.  มีทักษะทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ และสำมำรถเชื่อมโยงยุทธศำสตร์จัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัล 
    4. มีควำมสำมำรถในวิธีวิทยำกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ระดับสูงทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    5. มีภำวะผู้น ำยุคดิจิทัล สร้ำงวัฒนธรรมเรียนรู้และบริหำรจัดกำรโดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คำดว่ำจะด ำเนินกำรปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรอบ 5 ปีกำรศึกษำ  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตร 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
บริหำรกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน
ตำมท่ี อว. ก ำหนด เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและ
มำตรฐำนวิชำชีพคุรุสภำ 

 1. พัฒนำหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐำนจำกหลักสูตรในระดับ
สำกล 
 2. ติดตำมประเมินผล
หลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 1. เอกสำรปรับปรุงหลักสูตร 
 2. รำยงำนผลกำรประเมิน
หลักสูตร 

 2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรองค์กรทำงกำรศึกษำที่
ใช้และหน่วยงำนสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง 

 1. ติดตำมควำม
เปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ 
 2. เพ่ิมหรือลดรำยวิชำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สังคม 

 1. รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรใช้ดุษฎี
บัณฑิตของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ 
 2. ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตมีควำมพึง
พอใจในคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม 
และจริยธรรม ควำมรู้ ทักษะทำง
ปัญญำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบคุคล
และควำมรับผิดชอบ และทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
เรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิอุดมศึกษำและมำตรฐำน
วิชำชีพ และบริกำรวิชำกำรเพ่ือ
เป็นกำรเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ 
และประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพของบุคลำกรในลักษณะ
ต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 2. สนับสนุนบุคลำกรด้ำน
กำรเรยีนกำรสอนให้ท ำงำน
บริกำรวิชำกำรแก่องค์กร
ภำยนอก 

 1. ผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2. ปริมำณงำนบริกำร
วิชำกำรอำจำรย์ในหลักสูตร 
 3. ผลงำนวิชำกำรได้รับกำร
เผยแพร่ตำมมำตรฐำนวิชำกำร 
 4. ปริญญำบัตร/ใบรับรอง
วิชำชีพ 



9 

  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 3. สนับสนุนให้บุคลำกรท ำ
ผลงำนวิชำกำรและเผยแพร่ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ 

 2.4 ปรับปรุงระบบกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำร
เรียนกำรสอนและกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ เอื้อต่อควำมพร้อม 
เหมำะสมและเพียงพอ 

 1. จัดให้มีกำรฝึกอบรม/
ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำสื่อกำร
เรียนกำรสอน 
 2. วำงแผน/สรรหำ/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ ำนวยให้แก่คณำจำรย์สำขำวิชำ 
 3. พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ี
สนับกำรเรียนรู้และกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ 

 1. รำยงำนสถิติจ ำนวนเอกสำร 
ต ำรำ วำรสำรฐำนข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. บัญชีจ ำนวนสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 3. รำยงำนส ำรวจควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและคณำจำรย์
ต่อกำรให้บริกำรทรัพยำกรเพ่ือ
กำรเรียนรู้และท ำวิทยำนิพนธ์ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบกำรจัดกำรศึกษำ ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำค
กำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำและเป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 มีภำคฤดูร้อน จ ำนวน 1ภำค 
ภำคละ 8 สัปดำห์ โดยก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภำคกำรศึกษำปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  (ไม่มี) 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภำคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎำคม – เดือนพฤศจิกำยน 
ภำคเรียนที่ 2 เดือนธันวำคม – เดือนมีนำคม 
ภำคฤดูร้อน   เดือนเมษำยน – เดือนมิถุนำยน 

   ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 หลักสูตรแบบที่ 1.1 
    ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ โดยเป็นวุฒิ
กำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้กำรรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตำม
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยมีกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
  2.2.2 หลักสูตรแบบที่ 2.1 
    ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือสำขำ
อ่ืน โดยเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้กำรรับรอง และเป็นผู้มี
คุณสมบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
โดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกพบว่ำ นักศึกษำ  มี
ควำมต้องกำรในกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรบริหำรกำรศึกษำและบูรณำกำร รวมถึงกำร
จัดกำรควำมรู้ และกำรท ำวิจัย 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
  สำขำวิชำได้ด ำเนินกำรจัดรำยวิชำในหลักสูตรเพ่ือตอบสนองสภำวะเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำและควำมต้องกำรในกำรศึกษำ ในหมวดวิชำมำตรฐำนประสบกำรณ์
วิชำชีพบริหำร รวมถึงจัดรำยวิชำต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมด้วยกำรจัดสัมมนำ ศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำที่ได้
มำตรฐำนเป็นต้นแบบ หรือดีเด่น เช่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ กำรบริหำร ในยุค 4.0 เป็นต้น 
รวมทั้งจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบกำรณ์วิชำชีพในลักษณะ 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 
คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ - - - 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 
คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ - - - 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 2,700,000 5,400,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล - - - - -  

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 
- รำยจ่ำยระดับมหำวิทยำลัย+
บัณฑิตวิทยำลัย+คณะ 

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

- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 600,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  
- ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 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 ำนวนนักศึกษำ 15 30 45 45 45  
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี     180,000     บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  ☑ แบบชั้นเรียน  

  ☐ แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  ☐ แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  ☐ แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ( E-Learning) 

  ☐ แบบทำงไกลทำงอินเทอร์เน็ต 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  กำรเทียบโอนหน่วยกิตและรำยวิชำ ต้องได้รับควำมยอมรับจำกคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร และต้องเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
    จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. วิชาเฉพาะด้าน   
1.1 วิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ - 6 หน่วยกิต 
1.2 วิชำระเบียบวิธีวิจัย - 6 หน่วยกิต 
1.3 วิชำวิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
1.4 วิชำเสริม เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

  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 วิทยำนิพนธ์ 1 

Thesis 1 
12 หน่วยกิต 

 
EAD9602 วิทยำนิพนธ์ 2 

Thesis 2 
12 หน่วยกิต 

EAD9603 วิทยำนิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 หน่วยกิต 

EAD9604 วิทยำนิพนธ์ 4 
Thesis 4 

12 หน่วยกิต 

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

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

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นสูง 
Advanced Research Methodology for Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

 2. วิชาการบริหารการศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
 ส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรใบประกอบวิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 12 
หน่วยกิต (บังคับเรียนรำยวิชำกำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรกำรศึกษำ)  
EAD9501 สัมมนำนวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 

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

EAD9502 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Strategic Planning for the Development of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9503 สัมมนำจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรมืออำชีพ 
Seminar in ethics for professional administrators 

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

Seminar in Educational  Administration in the International 
Context 

3(2-2-8) 

EAD9505 กำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ     
Educational Resources Management and Development 

3(2-2-8) 

EAD9506 สัมมนำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Seminar in Information Technology for Educational  
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9507 สัมมนำภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำยุคใหม่ 
Seminar in Educational  Leadership in New era 

3(2-2-8) 

EAD9508 กำรฝึกปฏิบัติงำนบริหำรกำรศึกษำ 
Internship in Educational Administration 

3(120) 

 3. วิชาวิทยานิพนธ์   เรียน            36 หน่วยกิต 
EAD9801 วิทยำนิพนธ์ 1 

Thesis 1 
12 หน่วยกิต 

EAD9802 วิทยำนิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 หน่วยกิต 

EAD9803 วิทยำนิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 หน่วยกิต 

 4. วิชาเสริมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต             12 หน่วยกิต 
COM8101 คอมพิวเตอร์ส ำหรับดุษฎีบัณฑิต 

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

ENG8101 ภำษำอังกฤษส ำหรับดุษฎีบัณฑิต 
English for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EAD9509 แนวคิด หลักกำร และทฤษฎีบริหำรกำรศึกษำ 
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนำวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
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 ภำษำอังกฤษส ำหรับดุษฎีบัณฑิต * 

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

EAD9509 แนวคิด หลักกำร และทฤษฎีบริหำรกำรศึกษำ *    
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration  

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต    
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

COM8101 คอมพิวเตอร์ส ำหรับดุษฎีบัณฑิต * 
Computer for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนำวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Seminar in Educational Administration Research 

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9601 วิทยำนิพนธ์ 1  
Thesis 1 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9602 วิทยำนิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9603 วิทยำนิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 

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

Thesis 4 
12 

รวม   12  หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ENG8101 ภำษำอังกฤษส ำหรับดุษฎีบัณฑิต * 

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

EER8401 สถิติประยุกต์เพ่ือกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Applied Statistics for Educational Administration 
Research 

3(2-2-8) 

EAD9509 แนวคิด หลักกำร และทฤษฎีบริหำรกำรศึกษำ * 
Notions, Principles and Theories of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

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

รวม   12  หน่วยกิต** 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

COM8101 คอมพิวเตอร์ส ำหรับดุษฎีบัณฑิต *     
Computer for Doctoral Students 

3(2-2-8) 

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นสูง 
Advanced Research Methodology for Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9501 สัมมนำนวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Seminar in Educational Administration Innovation         

3(2-2-8) 

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

รวม   12  หน่วยกิต** 
   * รายวิชาเสริม 
   ** เฉพาะผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 



17 

  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9502 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

Strategic Planning for the Development of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD9510 สัมมนำวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
Seminar in Educational Administration Research 

3(2-2-8) 

รวม   6  หน่วยกิต 
EADXXXX รำยวิชำเลือก 3 ** 3(2-2-8) 
EAD9508 กำรฝึกปฏิบัติงำนบริหำรกำรศึกษำ ** 

Internship in Educational Administration 
3(120) 

รวม   12  หน่วยกิต** 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9801 วิทยำนิพนธ์ 1 
Thesis 1 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

EAD9802 วิทยำนิพนธ์ 2 
Thesis 2 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

EAD9803 วิทยำนิพนธ์ 3 
Thesis 3 

12 

รวม   12  หน่วยกิต 
    * รายวิชาเสริม 
    ** เฉพาะผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-อ) 
COM8101 คอมพิวเตอร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-8) 

 Computer for Doctoral Students  
 กำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสืบค้นงำน กำรติดต่อสื่อสำรด้ำน ICT กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งำนกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ วิชำกำร กำรเขียนรำยงำนวิจัยกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรแปลผลกำรวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
 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  
 กำรใช้ภำษำอังกฤษขั้นสูงส ำหรับงำนวิชำกำร หลักกำรเขียนบทควำมเชิงวิชำกำร กำร
เขียนบทคัดย่อ กำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ กำรเขียนรำยงำนวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำร 
 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  
 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสถิติที่ใช้ในกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำร
ทำงสถิติเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของพหุตัวแปร เน้นควำมส ำคัญของกำรท ำนำย 
กำรคำดคะเน และกำรแปลควำมหมำยในเชิงปริมำณ 
 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 และกำรออกแบบแบบกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยทำง         
กำรบริหำรกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดต้นแบบกำรท ำวิจัยจำกกำรบูรณำกำรศำสตร์แบบสหวิทยำกำรประยุกต์
อย่ำงเหมำะสมกับปัญหำกำรวิจัย กรอบแนวคิดกำรวิจัย กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง กำรสร้ำงเครื่องมือ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผล กำรประมวลสังเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย และบทควำมวิจัยเพ่ือน ำ
ผลไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและน ำเสนอในกำรสัมมนำระดับชำติและนำนำชำติ 
 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  
 สัมมนำเกี่ยวกับนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และบริหำรกำรศึกษำ กรณีศึกษำทั้งในและ
ต่ำงประเทศ วิเครำะห์นวัตกรรมเชิงยุทธศำสตร์ กำรประยุกต์ออกแบบและพัฒนำนวัตกรรมกำรประกัน
คุณภำพ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรวำงแผนเต็มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำร  รวมทั้งกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรกำรพัฒนำโดยใช้กำรแพร่กระจำยนวัตกรรม ตลอดจนกำรสร้ำงฐำนข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือ
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ 
 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 

 

 ปรัชญำ และกรอบทำงทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ 
กำรบริหำรพัฒนำกำรศึกษำ วิพำกษ์เชิงนโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผน กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำม
ขัดแย้งและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยเน้นพ้ืนที่เป็นฐำน ประยุกต์และบูรณำ
กำรหลักกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กับศำสตร์อ่ืนในกำรน ำแผนกลยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ประสบควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 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  
 สัมมนำ วิเครำะห์ วิพำกษ์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับ
นักบริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ หลักธรรมมำภิบำล ควำมซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหำร จิต
วิญญำณ อุดมกำรณ์ของผู้บริหำร กำรพัฒนำสมรรถภำพ คุณลักษณะ ทักษะและควำมเป็นผู้น ำของนัก
บริหำรมืออำชีพ กำรวำงแผน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ประยุกต์ใช้กฎหมำยโดยยึดกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก 
  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 

 

 กำรสัมมนำ วิเครำะห์ วิพำกษ์ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรพัฒนำและเตรียมควำม
พร้อมของครู กำรนิเทศติดตำม กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม กำรวัดและประเมินผล กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนและท้องถิ่น กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วม  ในกำรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมสู่บริบทนำนำชำติ 
 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  
 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำได้แก่ทรัพยำกรทำงกำรเงินพัสดุ อำกร
แสตมป์ อุปกรณ์กำรบริหำรจัดกำร และบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีแนวคิดส ำคัญแหล่งเรียนรู้และ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อกำรวำงแผนจัดระบบงำน ระบบกำรควบคุมตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำและภำรกิจของสถำนศึกษำ ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของบุคลำกร กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ และให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 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  

 

 ลักษณะและขอบข่ำยของกำรสัมมนำ โดยเน้นประเด็นเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเพ่ือช่วยกำรตัดสินใจ กำรประสำนงำนและกำร
ควบคุม ตลอดจนกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรบริหำรงำน  โดยใช้กระบวนกำรกำร
สัมมนำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรสัมมนำ 
 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  
 
 
 
 
 



23 

  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9507 สัมมนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ 3(2-2-8) 

 Seminar in Educational  Leadership in New era  
 สัมมนำเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำยุคใหม่  ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์กำร กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสมัยใหม่ ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนกำรและวัฒนธรรมกำร
ปฏิบัติงำนของบุคคล จิตวิญญำณ อุดมกำรณ์ของผู้บริหำรและองค์กำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำร
พัฒนำภำวะและทักษะของกำรเป็นผู้น ำที่มีควำมซับซ้อน และเปลี่ยนแปลง คุณธรรมจริยธรรม กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กำร และกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำสู่กำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย และเกิดผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 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   
 กำรบริหำรกำรศึกษำที่สนใจ และเป็นประเด็นที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
บริหำร ระบบกำรท ำงำน วัฒนธรรมขององค์กำรเชิงคุณภำพ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอน ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ต้นแบบที่สนใจศึกษำ เสนอแนวทำงปรับประยุกต์พัฒนำสู่ กำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือ/และ
เสริมเติมเต็มองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์สู่กำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่ศึกษำ 
 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 

 

 หลักกำร ทฤษฎี และวิวัฒนำกำรเชิงกระบวนทัศน์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดองค์กำร 
โครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรและกำรบริหำรกำรศึกษำของไทยทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทฤษฎีทำงกำรบริหำรรูปแบบใหม ่จรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด กำรบริหำรกิจกรรมและกิจกรรม
นักเรียน เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและพัฒนำศึกษำชีวิตกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษำวิเครำะห์ปัญหำ
จำกงำนวิจัย กรณีตัวอย่ำงโดยใช้กรอบควำมคิดของกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดองค์กำรรูปแบบต่ำง ๆ 
ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในกำรบริหำร มนุษยสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กำร และกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กำรมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและ   กำรพัฒนำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 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  
 กำรสัมมนำ วิเครำะห์ วิพำกษ์ ด้ำนกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ แนวคิดใหม่ใน
วิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำในยุคสังคมพลิกผัน  แนวโน้มของกำรบริหำรทำงกำรศึกษำและกำรจัด
กำรศึกษำในอนำคต กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำเพ่ือกำรวิจัย  ฝึกปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรจัดสัมมนำกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำและประเด็น
ที่เก่ียวข้อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำในวิถีชีวิตใหม่ 
 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  
 กำรค้นคว้ำปัญหำในกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่องค์
ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นโจทย์วิจัย กำรทบทวนเอกสำรวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกรอบควำมคิดในกำร
วิจัย สำมำรถน ำเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่แสดงถึงแนวทำงในกำรน ำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหำกำรบริหำร
กำรศึกษำทั้งในประเทศและสำกล กำรพัฒนำเค้ำโครงกำรวิจัย ด้วยระเบียบวิธีกำรวิจัยของกำรศึกษำที่
ครอบคลุม อย่ำงลึกซึ้ง ผนวกกับศำสตร์ที่น ำมำแก้ปัญหำ และพัฒนำยกระดับคุณภำพของกำรบริหำร
กำรศึกษำ 
 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  
 กำรน ำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่แสดงถึงควำมสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้  และพัฒนำ
ยกระดับคุณภำพของกำรบริหำรกำรศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ อย่ำงลุ่มลึกเพ่ือขยำยวิสัยทัศน์สู่กำรออกแบบและท ำวิทยำนิพนธ์ที่จะ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และน ำมำซึ่งกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำไปใช้ตอบโจทย์วิจัยอย่ำงมีคุณภำพ น ำไปสู่ผลกำรวิจัยที่ครอบคลุมประเด็น
ปัญหำและก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
 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  
 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่ำงประเทศ สรุปผลของกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับโจทย์วิจัย และน ำมำซึ่งกำรพัฒนำ   กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำยุคใหม่ กำรน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนในประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์         
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  เผยแพร่
บทควำมที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงำนวิจัยในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD9604 วิทยานิพนธ์ 4 12 หน่วยกิต 

 Thesis 4  
 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมนำนำชำติ หรือเผยแพร่บทควำมวิชำกำร บทควำม
วิจัยในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 An international research presentation and publishing the / academic 
paper / research paper in acceptable international citation index database 
 
EAD9801 วิทยานิพนธ์ 1 12 หน่วยกิต 

 Thesis 1  
 กำรค้นคว้ำปัญหำในกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่องค์
ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นโจทย์วิจัย กำรทบทวนเอกสำรวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกรอบควำมคิด
ในกำรวิจัย สำมำรถน ำเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่แสดงถึงแนวทำงในกำรน ำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหำกำร
บริหำรกำรศึกษำทั้งในประเทศและสำกล กำรพัฒนำเค้ำโครงกำรวิจัย ด้วยระเบียบวิธีกำรวิจัยของ
กำรศึกษำที่ครอบคลุม ผนวกกับศำสตร์ที่น ำมำแก้ปัญหำ และพัฒนำยกระดับคุณภำพของกำรบริหำร
กำรศึกษำ 
 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  
 กำรน ำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่แสดงถึงควำมสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้  และพัฒนำ
ยกระดับคุณภำพของกำรบริหำรกำรศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยวิสัยทัศน์สู่กำรออกแบบและท ำวิทยำนิพนธ์ที่จะก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง และน ำมำซึ่งกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยอย่ำง
เป็นระบบ สำมำรถน ำไปใช้ตอบโจทย์วิจัยอย่ำงมีคุณภำพ น ำไปสู่ผลกำรวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นปัญหำ
และก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
 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  
 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่ำงประเทศ สรุปผลของกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับโจทย์วิจัย และน ำมำซึ่งกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำยุคใหม่ กำรน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนในประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์         
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เผยแพร่
บทควำมวิจัยในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 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. นำงศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. 

ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2550    
ค.ม. (กำรอุดมศึกษำ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2529  
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2520 

ผลงานวิจัย 
ศัน ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน.
วำรสำรกำรวิจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำ   
ปีที่  9  ฉบับที่  3  กันยำยน  - ธันวำคม      
หน้ำ 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 
นำงศันสนีย์  จะสุวรรณ์(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัย 
ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ .(2560). กำรบริหำรงำน

บุคลำกรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิ จ
พอเพียงในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
มัธยมศึกษำ เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 
2. กำรป ระชุ ม วิ ช ำก ำรแล ะ เสน อ
ผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติครั้ง
ที่ 8 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน
ท ำ ก รุ ง เท พ ม ห ำน ค ร . Vol1, No8        
มีนำคม หน้ำ 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 
นำงศันสนีย์  จะสุวรรณ์(ต่อ)   ผลงานวิจัย 

ศันสนีย์   จะสุวรรณ์ .(2560).สมรรถนะที่ พึง
ประสงค์ทำงกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำของโรงเรียนในเขต ต ำบลนำสัก 
อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร. กำรประชุมวิชำกำร
และเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ
ครั้งที่ 8 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
กรุงเทพมหำนคร. Vol1, No8  มีนำคม  หน้ำ 
1593 - 1604   

เอกสารทางวิชาการ/ต ารา 
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์.จริยธรรมและควำมเป็นมือ

อำชีพของนักบริหำรกำรศึกษำ.(2559). 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ.กรุงเทพฯ 
จ ำนวน 285 หน้ำ 
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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. นำงสำวธดำ  สิทธิ์ธำดำ 
376060049XXXX 

อำจำรย์ ดร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2552   
ศศ.ม. (กำรจัดกำรองค์กำร)  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
พ.ศ.2546 
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย)  
สถำบันรำชภัฏนครปฐม พ.ศ.2539 
 

ผลงานวิจัย 
  ธดำ สิทธิ์ธำดำ.(2563). ทักษะบริหำรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนบุ คคลของ
ผู้บริห ำรสถำนศึกษำขั้น พ้ืนฐำน สั งกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 1.วำรสำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปีที่  17 ฉบับที่ 33 กรกฎำคม – 
ธันวำคม  หน้ำ 13 - 23  

ธ  ธดำ  สิทธิ์ธำดำ.(2563). ปัจจัยกำรบริหำรที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนแกนน ำกำรอ่ำน สังกัด
กรุงเทพมหำนคร.วำรสำรบริหำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 
33 กรกฎำคม –ธันวำคม  หน้ำ 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 
นำงสำวธดำ  สิทธิ์ธำดำ
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
ธดำ  สิทธิ์ธำดำ.(2562).กำรบริหำรงำนวิชำกำร:

กรณีศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำอำเซียนศึกษำโดยใช้รูปแบบ
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้.วำรสำร
กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ปีที่ 10    ฉบับที ่2 กรกฎำคม-
ธันวำคม  Vol.10  หน้ำ 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. นำงนันทิยำ น้อยจันทร์ 
    310060287XXXX 
 

รองศำสตรำจำรย์  
ดร. 

ปร.ด.(กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2550 
ค.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  พ.ศ.2532    
ศษ.บ. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   
พ.ศ.2532 
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  พ.ศ.2528   

ผลงานวิจัย 
นันทิยำ  น้อยจันทร์ .(2562). กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

แบบเรียนร่วมตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหำนคร.วำรสำร
กำรวิจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ  ปีที่  9 ฉบับที่  2 พฤษภำคม-
สิงหำคม  หน้ำ 162-171 

  นันทิยำ  น้อยจันทร์.(2562). กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำในเครือข่ำยสห
วิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มั ธยมศึ กษำ เขต 42. วำรสำรครุ ศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ปีที่  47 ฉบับที่  3 
กรกฎำคม – กันยำยน  หน้ำ 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 ้

นำงนันทิยำ น้อยจันทร์ 
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
นันทิยำ  น้อยจันทร์.(2560). รูปแบบสถำนศึกษำสู่

ควำมเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยำยโอกำส 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน.วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
ปีที่ 24  ฉบบัที่ 3  กันยำยน - ธันวำคม               
หน้ำ 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. นำงกัญญ์รัชกำรย์  
เลิศอมรศักดิ์  
310060097XXXX 
 

อำจำรย์ ดร. ปร.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำและภำวะ
ผู้น ำ)  
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2553 
นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ) 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2548 
นศ.บ. (วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์) 
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2544 

ผลงานวิจัย 
 กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์ .(2562). ประสิทธิผล

โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดสำ
นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นนทบุรี เขต 2.วำรสำรกำรวิจัยกำรบริหำร
กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ปีที่  9 ฉบับที่  1 มกรำคม-เมษำยน  หน้ำ 
127-139 

 กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์.(2561). ควำมผูกพันต่อ
องค์กรของข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 
สั งกั ด ส ำนั ก งำน เข ต พ้ื น ที่ ก ำรศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2.วำรสำรกำร
วิจัยกำรบริหำรพัฒนำ.ปีที่  9 ฉบับที่  1 
มกรำคม – เมษำยน  หน้ำ 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 ้

นำงกัญญ์รัชกำรย์  
เลิศอมรศักดิ์ (ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). กำรพัฒนำกำร

จัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน
กิจกำรนักเรียน ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2  
วำรสำรวิชำกำรบัณฑิตวิทยำลัยสวนดุสิต ปี
ที่ 13 ฉบับที ่3 กันยำยน – ธันวำคม  หน้ำ 
250 – 259 

  

 
 
 
 
 
 



38 

 

  

 
38 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5. นำยสุทธิพงศ์  บุญผดุง  
310160069XXXX 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. 
 

ศษ.ด.(หลักสูตรและกำรสอน)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
พ.ศ.2549 
กศ.ม. (กำรวัดผลกำรศึกษำ)  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร พ.ศ.2541 
ค.บ.  (คณิตศำสตร์ ) (เกียรตินิยม) 
วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ  พ.ศ.2533 
 

ผลงานวิจัย 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).  กำรพัฒนำสมรรถนะกำร

ท ำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรของนักศึกษำครูโดยใช้
แนวคิดกำรจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้.วำรสำร
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวรปีที่ 21
ฉบับที่ 2 เมษำยน – มิถุนำยน  หน้ำ 327 – 
340 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561).  กำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
กำรคิดวิ เครำะห์  วิชำคณิ ตศำสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น.วำรสำร
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกรำคม–มิถุนำยน  หน้ำ 
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 ้

นำยสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
(ต่อ) 

  สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ ส ำหรับนักศึกษำครูมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ตำมแนวคิดปริสีมำที่สำม.วำรสำร
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวรปีที่ 19
ฉบับที่ 2 เมษำยน – มิถุนำยน  หน้ำ 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. นำงทับทิมทอง  
กอบัวแก้ว  
351010029XXXX 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. 
 

ศษ.ด. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ) 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
พ.ศ.2555 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ แขนง
วิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ พ.ศ.2545 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์) 
วิทยำลัยครูล ำปำง พ.ศ. 2531 
 

ผลงานวิจัย 
ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว.(2563).รูปแบบกำรพัฒนำแหล่ง

กำรเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนกำรจัดกำร 
ควำมรู้ของนักศึกษำวิชำชีพครู มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ. วำรสำรครุศำสตร์สำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ.
ปีที่  14 ฉบับที่  1 มกรำคม – มิถุนำยน 
2563 หน้ำ 80-99 

ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และณัฐกฤตำ คงรัตน์.(2563). 
กำรพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรเขียน ภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส ำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษำปี
ที่ 2. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนั นทำ .ปี ที่  12 ฉบั บที่  2 
กรกฎำคม – ธนัวำคม 2563. หน้ำ 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. นำงทับทิมทอง  
กอบัวแก้ว (ต่อ) 

  ทับทิมทอง กอบัวแก้ว.(2562).บทเรียนวีดิทัศน์กับ
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำทักษะกำรแก้
โจทย์  ปัญหำทำงคณิ ตศำสตร์  ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. วำรสำร
ครุศำสตร์สำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
ส ม เด็ จ เจ้ ำพ ร ะ ย ำ . ปี ที่ 1 1  ฉ บั บ ที่ 2 
กุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2562 หน้ำ 61-74 
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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. นำยปรมัตถ ์ชุติมันต์  
510140002XXXX 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. 
 

ปร.ด. (ภำวะผู้นำทำงกำรศึกษำ) 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  
พ.ศ.2554 
บธ.ม. (กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2552 
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษธุรกิจ) 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550 
 

ผลงานวิจัย 
Poramatdha  Chutimant.(2018). Institutional 

Solutions of The Externalities’ Problem. 
ACE – 2018 Actual Economy: Local 
Solutions for Global Challenges ณ กรุง
เวียนนำ สำธำรณรฐัออสเตรีย ระหว่ำงวันที่ 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 ิ
สำธำรณรัฐฟินแลนด์ ในระหว่ำงวันที่ 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. นำยปรมัตถ ์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 
ระหว่ำงวันที่  17-23 May 2017.pp 176-
181 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำมีดังนี้ 
  1) ทักษะในกำรปฏิบัติงำนบริหำรกำรศึกษำจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

  2) บูรณำกำรควำมรู้ที่ เรียนมำเพ่ือน ำไปแก้ปัญหำในกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  3) มีควำมเป็นผู้น ำทำงกำรบริหำรและผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร มีมนุษยสัมพันธ์และสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

  4) สร้ำงสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนำอันดีกับชุมชนและเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

  5) มีควำมเป็นผู้น ำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
 4.2 ช่วงเวลา  
  แบบ 2.1 ชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 3  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  กำรฝึกปฏิบัติงำนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำ  
 4.4 กระบวนการประเมินผล 

  กำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำนสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

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

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ด้านบุคลิกภาพ มีกำรสอดแทรกเรื่องกำรวำงตนให้เหมำะสมกับกำลเทศะเหมำะสมกับ

บทบำทของกำรเป็นผู้น ำ หรือผู้บริหำรในกำรท ำกิจกรรมวิชำกำร วิชำชีพ 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน ในกำรสอนรำยวิชำต่ำง ๆ กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และศึกษำต้นแบบผู้บริหำรกำรศึกษำ
ผู้น ำในระดับพ้ืนที่  ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ 

1.2 ด้านภาวะผู้น า ก ำหนดให้นักศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรในลักษณะ  ต่ำง ๆ เช่น 
จัดบรรยำยพิเศษ สัมมนำทำงวิชำกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร เป็นต้น ใน
ประเด็นที่เป็นควำมเคลื่อนไหวใหม่ที่สนใจทั้งในและต่ำงประเทศ ทำงด้ำน
กำรศึกษำ และบริหำรกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของกำรเป็นผู้น ำทำง
วิชำกำรที่จะก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระแสผ่ำนถ่ำยทอดควำมรู้
และควำมต่อยอดในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรท ำงำนบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

1.3 การแก้ปัญหาตัดสินใจ 
และร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำเสริมเป็นโครงกำร
ที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำสร้ำงควำมร่วมมือ และสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืนใน
ทุกระดับ พร้อมกับบูรณำกำรแนวคิด ทฤษฎี และประสบกำรณ์มำใช้
แก้ปัญหำและตัดสินใจ พัฒนำงำนถูกต้องเหมำะสมรวมทั้งเผยแพร่ผลงำน
ด้ำนแก้ปัญหำกำรตัดสินใจ และพัฒนำงำนที่ประสบผลส ำเร็จ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    สำมำรถจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททำงวิชำกำร 
หรือ วิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  อย่ำงรำบรื่น มีควำมสุข 
สำมำรถครองตน ครองคน ครองงำน ถูกต้องตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพเพ่ือ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคมและสร้ำงศรัทธำในวิชำชีพ โดยอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำพึงสอดแทรกเรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษำมีคุณลักษณะอย่ำงน้อย 7 ข้อ ดังนี้ 
    1) ตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
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    2) จัดกำรเกี่ยวกับปัญหำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่ซับซ้อน
ในบริบททำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
    3) กระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจ ทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับควำม
ขัดแย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    4) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในที่ท ำงำนและชุมชนที่กว้ำงขึ้น 
    5) มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
    6) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย ์
    7) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
    ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดย
เน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำ ในกำรเรียน ท ำกิจกรรมทำงวิชำกำร และกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม
ดูแลกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและท ำวิทยำนิพนธ์ให้ เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยส่งเสริม
ให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบกำรท ำงำนกลุ่มต้องฝึกให้นักศึกษำรู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็น
สมำชิกกลุ่มที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยและท ำวิทยำนิพนธ์นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชีพ 
  2.1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
    1) ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรส่งงำนตำมก ำหนดระยะเวลำที่
มอบหมำยและกำรร่วมกิจกรรม 
    2) ประเมินจำกกำรมีวินัยและพร้อมของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
    3) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
    4) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำคุณธรรม จริยธรรมใน
บริบทวิชำกำรและวิชำชีพ 
 2.2 ด้านความรู้ 
  นักศึกษำต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งสำมำรถ
น ำศำสตร์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่
น ำไปสู่กำรพัฒนำ และปฏิรูปคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำในทุกประเภทของกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
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  1) สำมำรถน ำควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำ 
  2) สำมำรถก ำหนดกลยุทธศำสตร์วำงแผนด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ภำยใต้เงื่อนไขข้อจ ำกัดต่ำง ๆที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จได้อย่ำงเหมำะสม 
  3) สำมำรถออกแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรทำงกำรศึกษำด้วยกำรใช้กำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  4) แสดงภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงระบบ กระบวนกำรและวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5) พัฒนำนวัตกรรม หรือ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ มีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์
ควำมรู้ที่เป็นแก่นในกำรบริหำรกำรศึกษำ 
  2.2.1 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
    จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น โครงงำน กรณีศึกษำ กำรใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นหลักกำรทฤษฎี และประยุกต์ทำงปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงเท่ำทันวิทยำกำรและกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ 
นอกจำกนี้ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรศึกษำดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มี
ประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่อง ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี 
  2.2.2 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
    ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและปฏิบัติของนักศึกษำ ในด้ำนต่ำง ๆ คือ 
    1) กำรเข้ำชั้นเรียนและกำรร่วมกิจกรรม 
    2) กำรทดสอบ 
    3) รำยงำนที่มอบหมำย 
    4) โครงงำนหรือ/และกรณีศึกษำ 
    5) กำรน ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน 
    6) กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 
    7) กำรจัดนิทรรศกำร 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    นักศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเองและประกอบวิชำชีพในฐำนะผู้น ำทำงวิชำกำรและ
ผู้บริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ดังนั้นนักศึกษำจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะทำงปัญญำไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และควำมรอบรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำขณะที่สอน
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คณำจำรย์ต้องเน้นให้นักศึกษำคิดหำเหตุผล เข้ำใจที่มำและเหตุผลของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำรวมทั้ง
แนวคิดเป็นของตนเอง ไม่สอนเน้นกำรบรรยำย นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติต่ำง ๆจำกกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทำงปัญญำ ดังนี้ 
    1) คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 
    2) สำมำรถสืบค้น ตีควำม และประเมินสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำด้วย
วิธีกำรใหม่ ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    3) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    4) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหม่
อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรแนวคิดทั้งในและนอกสำขำวิชำที่ศึกษำขั้นสูง  อย่ำงเหมำะสม 
    5) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ หรือปรับปรุงปฏิบัติในวิชำชีพอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
  2.3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    1) กรณีศึกษำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ / กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
    2) กำรอภิปรำยกลุ่ม 
    3) ให้นักศึกษำมีโอกำสฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง 
    4) กำรจัดท ำโครงงำน 
    5) กำรน ำเสนอผลงำน 
    6) กำรทดสอบ 
    7) กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน 
  2.3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น ประเมินจำก
กำรน ำเสนอผลงำนชั้นเรียนกำรน ำทฤษฎีและหลักกำรวิชำกำรมำออกแบบงำนกำรน ำสำรสนเทศมำ
แก้ปัญหำวิชำกำร กำรทดสอบ เป็นต้น 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบนักศึกษำ
ประกอบอำชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหำรหน่วยงำนกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในระดับกระทรวง กรม กอง 
และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในภูมิภำคต่ำง ๆ ดังนั้นอำจำรย์ต้องสอดแทรกวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่ำง ๆ 
ต่อไปนี้ให้กับนักศึกษำระหว่ำงที่สอน หรืออำจให้นักศึกษำท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่ำง ๆ นี้ 
    1) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกกำรแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ซับซ้อนด้วยตนเอง 
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    2) สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำและศำสตร์ที่สัมพันธ์น ำ
สังคมทำงวิชำกำรและวิชำชีพในประเด็นที่เหมำะสม 
    3) วำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    4) สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    5) สำมำรถแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
และสังคมที่ซับซ้อน 
  2.4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบกำรสอนและกิจกรรมเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีกำรก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรท ำงำนเอ้ือต่อ
กำรมีภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสร้ำงสัมพันธ์ และท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นกลุ่ม กำรท ำงำนที่ต้อง
ประสำนงำนกับผู้อ่ืน ข้ำมหลักสูตรสำขำวิชำ และโครงกำรควำมร่วมมือ โดยมีควำมคำดหวังในผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคล และควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 
    2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
    3) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
    4) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    5) มีภำวะผู้น ำที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนท่ีใช้ทักษะควำมสัมพันธ์ 
  2.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และ   ควำมครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำร 
    1) มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรท ำงำนที่ 
เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ 
    2) สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงบริหำร
กำรศึกษำหรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    3) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อ กำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 
    4) สำมำรถใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
    5) สำมำรถเสนอผลงำนโดยให้นักศึกษำแก้ปัญหำวิเครำะห์ประสิทธิภำพของวิธี
แก้ปัญหำ และเสนอแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ ต่อนักศึกษำในชั้นเรียน 
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  2.5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำร
สื่อสำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง และสถำนกำรณ์
เหมือนจริง และน ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
หลำกหลำยสถำนกำรณ์  
  2.5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำร
ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ
คณิตศำสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงข้อจ ำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ กำรอภิปรำย กรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรน ำเสนอต่อชั้นเรียนและสำธำรณะ 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 แผนที่แสดงให้เห็นว่ำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรรับผิดชอบผลกำรเรียนรู้ใดบ้ำง (ตำมที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่ำเป็นควำมรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบำงรำยวิชำอำจน ำสู่ผลกำร
เรียนรู้บำงเรื่อง 
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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 ำหรับดุษฎีบัณฑิต 

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

ENG8101  ภำษำอังกฤษ
ส ำหรับดุษฎีบัณฑิต 

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

EER8401  สถิติประยุกต์เพ่ือ
กำรวิจัยทำงกำรบรหิำรกำรศึกษำ 

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

EER8402  ระเบียบวิธีวิจัย
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 

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

EAD9501  สัมมนำนวัตกรรม
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
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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   กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำกำร
บริหำรกำรศึกษำ  

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

EAD9503  สัมมนำจริยธรรม
ส ำหรับผู้บริหำรมืออำชีพ 

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

EAD9504  สัมมนำกำรบริหำร
กำรศึกษำในบริบทนำนำชำติ  

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

EAD9505   กำรพัฒนำกำร
บริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

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

EAD9506  สัมมนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ 
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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  สัมมนำภำวะผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำยุคใหม่ 

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

EAD9508  กำรฝึกปฏิบัติงำน
บริหำรกำรศึกษำ  

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

EAD9509   แนวคิด หลักกำร 
และทฤษฎีบริหำรกำรศึกษำ  

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

EAD9510  สัมมนำวิจัยทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

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

EAD9601   วิทยำนิพนธ์ 1 ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  
EAD9602   วิทยำนิพนธ์ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
EAD9603  วิทยำนิพนธ์ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  
EAD9604  วิทยำนิพนธ์ 4 ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
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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 

EAD9801  วิทยำนิพนธ์ 1 ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  
EAD9802  วิทยำนิพนธ์ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
EAD9803  วิทยำนิพนธ์ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี ความคาดหวัง 
1 นักศึกษำได้ควำมรู้ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรศึกษำ 
2 นักศึกษำสำมำรถประมวลควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำและศำสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรฝึกประกำรณ์วิชำชีพและท ำวิทยำนิพนธ์ 

และมีทักษะในกำรเขียนบทควำมวิชำกำร สำมำรถสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์  ตีพิมพ์บทควำมวิจัย และส ำเร็จกำรศึกษำ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กำรวัดผลและเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก ำหนดระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำร
ประกันคุณภำพในมหำวิทยำลัย กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำโดยให้นักศึกษำประเมินกำรเรียนกำรสอน
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ   ผลกำรประเมิน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรสำมำรถท ำได้โดยมีระบบประกันคุณภำพภำยในกำรด ำเนินกำร
ทวนสอบของกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบสำขำวิชำชีพที่ท ำอย่ำงต่อเนื่องและน ำผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน และปรับปรุงหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งกำรประเมิน
คุณภำพของหลักสูตร  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. แบบ 1 สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำ
วิทยำนิพนธ์  เสนอวิทยำนิพนธ์  และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่
สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกสถำบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

2. ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

3. แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำ
กว่ำ 3 .00 จำกระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ  สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้น
สุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
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4. ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร 

  5. นักศึกษำที่มีสิทธิ์ส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยผู้นี้จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมแบบ 1.1 จะต้อง
น ำเสนอผลงำนในระดับนำนำชำติ หรือเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในฐำนข้อมูลที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ ผู้ที่
จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมแบบ 2.1 จะต้องน ำเสนอผลงำนในระดับชำติ หรือนำนำชำติ หรือเผยแพร่บทควำม
วิชำกำรในฐำนข้อมูลที่ยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวแก่อำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
บัณฑิตวิทยำลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 (2) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม  กำรสอนและกำร
วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุม
ทำงวิชำกำรท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  (1) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม กำรสอนและ
กำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นอันดับแรก กำรสนับสนุน
ด้ำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศ
และ/หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 
  (2) กำรเพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้กำร
ประกอบวิชำชีพกำรด ำรงชีวิตและกำรเป็นผู้มีคุณธรรม 
  (2) มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
  (3) ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเชี่ยวชำญ
ในสำขำวิชำชีพ 
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  (4) จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย 
  (5) จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวิจัยต่ำง ๆ ที่เป็นแหล่งเงินทุนจำกมหำวิทยำลัย และ
องค์กรภำยนอก 
  (6) จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรต่ำง  ๆของมหำวิทยำลัยและบัณฑิตวิทยำลัย 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำหนดกำรก ำกับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์กำร

ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) 
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมกำรก ำกับของวิชำชีพของผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ คุรุสภำ พ.ศ. 2556 และกำรก ำกับมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่ชี้ครบทั้ง 12 ข้อ 
2.  บัณฑิต 

 บัณฑิตของสำขำวิชำจะสำมำรถประกอบอำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำทั้ งของภำครัฐและเอกชน 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจำกนี้ยังสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ อ่ืน ๆ 
ศึกษำนิเทศก์ และนักวิชำกำรศึกษำ 

      โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ 
      1. มีควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร และวิชำชีพทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 

     2. มีคุณภำพ จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3.  นักศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรแบบที่ 1.1 

  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำหรือเทียบเท่ำ โดย
เป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้กำรรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยมีกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
  หลักสูตรแบบที่ 2.1 

  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำ โดย
เป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้กำรรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 สำขำวิชำมีกำร
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จัดโครงกำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และกำรใช้สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ใน
กำรศึกษำและสืบค้นข้อมูล รวมถึงน ำบทควำม/งำนวิชำกำรต่ำงประเทศมำเป็นสำระในกำรเรียนรู้ให้สืบค้น
นักศึกษำได้ศึกษำเรียนรู้ร่วมกัน 
4.  อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวแก่อำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของ

มหำวิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
4.1.2 ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม กำรสอน

และกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ 
กำรประชุมทำงวิชำกำรท้ังในประเทศและหรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
4.2.1 มีกำรประชุมคระกรรมกำรบริหำรหลักสูตรในกำรส ำรวจ และคัดเลือกอำจำรย์นิเทศก์

มำท ำหน้ำที่สอน และเป็นคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
4.2.2 ส่งรำยชื่อเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรอง เพ่ือเสนอเข้ำกรรมกำรอ ำนวยกำร

บัณฑิต สภำวิชำกำร ตำมล ำดับ เพ่ือแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษของสำขำวิชำ 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรในกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในทุกภำคเรียน 

4.3.2 มีกำรประชุมติดตำมและทบทวนหลักสูตรอย่ำงน้อยภำคเรียนละครั้ง ผลจำกกำร
ประชุมจะน ำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอนในปีต่อไป รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    (1) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม กำร
สอนและกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นอันดับแรก กำร
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 
    (2) กำรเพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัย 
   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
    (1) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้
กำรประกอบวิชำชีพกำรด ำรงชีวิตและกำรเป็นผู้มีคุณธรรม 
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    (2) มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
    (3) ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมีควำม
เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ 
    (4) จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย 
    (5) จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวิจัยต่ำง ๆ ที่เป็นแหล่งเงินทุนจำกมหำวิทยำลัย 
และองค์กรภำยนอก 

(6) จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ  ของมหำวิทยำลัยและบัณฑิตวิทยำลัย 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ      
มีกำรด ำเนินงำนปรับปรุงหลักสูตรตำมกรอบของระยะเวลำตำมกรอบของส ำนักงำนกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกำรปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
ควำมคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร โดยค ำนึงถึงเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกรอบมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำคุรุสภำ พ.ศ. 2556 

  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
สวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 ก ำหนดกำรเปิดภำคเรียนเป็นไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 
  กำรประเมินผู้เรียน มีกำรประเมินคุณลักษณะพิเศษ 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกภำพ ด้ำนภำวะผู้น ำ และ
กำรแก้ปัญหำตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติกำร รวมถึงกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ระเบียบหรือเกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนเป็นไปตำมระเบียบ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
สำขำวิชำได้เปิดโอกำสให้บุคลำกร เสนอสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยจะมีกำรส ำรวจ

ทุกปีกำรศึกษำ เพ่ือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทั้งทำงด้ำนงบประมำณกำรจัดหำ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกร
และนักศึกษำได้เรียนรู้วิทยำกรใหม่ๆตลอดเวลำ 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
   6.2.1 งบประมำณรำยได้จำกค่ำลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำใช้
ด ำเนินกำรในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ กำรบริกำร
วิชำกำร กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวิชำกำร กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ กิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม 
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6.2.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมแผนงำนและสำมำรถใช้งบประมำณเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำมำกท่ีสุด 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่เรียน ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ที่มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสถำนที่เรียน มีครุภัณฑ์ประจ ำสถำนที่เรียน เช่ำ โต๊ะ เก้ำอ้ี เครื่องขยำยเสียง 
เครื่องฉำยประเภทต่ำง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ ส ำนักวิทยบริกำรที่มีบริกำรทั้งฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำยสำกลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืน ๆ เช่น ต ำรำ หนังสือ วำรสำร 
วิทยำนิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดีทัศน์แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จะให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ มี
กำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จะให้นักศึกษำเข้ำถึงสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ได้สะดวก
รวดเร็ว 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   6.4.1 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกมหำวิทยำลัย ได้แก่ สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรทำงศำสนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และชุมชน 

6.4.2 มหำวิทยำลัยได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียน
กำรสอนประจ ำสำขำวิชำ ซึ่งจะท ำให้ มีกำรจัดและใช้ทรัพยำกรประกอบกำรเรียน  กำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ในกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร คณะจะท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรในกำร
ใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำกิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนที่นักศึกษำมีควำมต้องกำรก่อน
ทุกภำคกำรศึกษำ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

ร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผนติดตำมและทบทวนกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตร 

     

2 มีกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ      

3 มี ร ำยละ เอี ย ดขอ งรำ ยวิ ช ำและรำยละ เอี ยดขอ ง
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ให้ครบทุกรำยวิชำ 

4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำค
กำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

     

5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60 วัน หลักสิ้นสุดปีกำรศึกษำ      

6 มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.3  และมคอ.4  (ถ้ำมี) อย่ำง
น้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่ เปิ ดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

     

7 มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์
กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8 อำจำรย์ใหม่  (ถ้ำมี ) ทุกคนได้รั บกำรปฐมนิ เทศหรือ
ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      

9 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10 จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับ
กำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
50 ต่อปี 
 

     

11 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนน
เต็ม 5.0 

- -    

12 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน 
  กระบวนกำรที่จะใช้ในกำรประเมินและปรับปรุงยุทธศำสตร์ที่วำงแผนไว้เพ่ือพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนนั้น พิจำรณำจำกผู้เรียน โดยอำจำรย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษำ กำรอภิปรำยโต้ตอบจำกนักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้นเรียนกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรน ำเสนอผลงำน รวมถึงกำรทดสอบ เพื่อตรวจสอบและจะสำมำรถ
ชี้ได้ว่ำผู้เรียนมีควำมเข้ำใจหรือไม่ในเนื้อหำที่ได้สอนไป หำกพบว่ำ มีปัญหำก็จะต้องมีกำรด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโอกำสต่อไป 
 1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 
  ให้นักศึกษำได้มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในด้ำนควำมหลำกหลำยของวิธีกำรสอน
กำรจัดท ำแผนบริหำรกำรสอน กำรตรงต่อเวลำ กำรชี้แจงเป้ำหมำย วัตถุประสงค์รำยวิชำ ชี้แจงเกณฑ์กำร
ประเมินผลรำยวิชำ กำรเตรียมตัวสอน กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้สื่อกำรสอนในทุก
รำยวิชำ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 กำรตรวจสอบหรือสอบถำมจำกนักศึกษำและผู้ประกอบกำร 
 กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวมจะกระท ำเมื่อนักศึกษำอยู่ตั้งแต่ ปี 2 เป็นต้น และภำยหลังจำกกำร
ส ำเร็จ กำรสอบถำม 2 ทำง ดังนี้ 
 1) นักศึกษำ ท ำกำรสอบถำมเก่ียวกับรำยวิชำที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำสู่ควำมก้ำวหน้ำเส้นทำงวิชำชีพ 
กำรท ำวิทยำนิพนธ์ และแนวทำงปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 2) หน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิต ท ำกำรติดตำม ประเมินควำมรู้ว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้หรือไม่ มีควำม
รับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้ำนใด ซึ่งจะท ำกำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในภำพรวมและในแต่ละรำยวิชำ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ตำมดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จำกกำรรวมข้อมูล จะท ำให้ทรำบปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรทั้งในภำพรวม และในแต่ละ
รำยวิชำ กรณีที่พบปัญหำของรำยวิชำสำมำรถที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงรำยวิชำนั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็น
ปรับปรุงย่อย ในกำรปรับปรุงย่อยนั้น ควรจะท ำได้ตลอดเวลำที่พบปัญหำ ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระท ำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
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 
 สัมมนำเกี่ยวกับนวัตกรรมทำง
ก ำ รศึ ก ษ ำ  แ ล ะบ ริ ห ำ ร ก ำ รศึ ก ษ ำ 
ก รณี ศึ ก ษ ำทั้ ง ใน แ ล ะต่ ำ งป ระ เท ศ 
วิ เค ร ำ ะ ห์ ก ำ ร วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม เชิ ง
ยุทธศำสตร์ กำรประยุกต์ออกแบบและ
พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
กำรจัดกำรควำมรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
บ ริห ำรกำร พัฒ นำโดย ใช้ น วัตกรรม 
ตลอดจนกำรสร้ำงฐำนข้อมูลนวัตกรรม
เพ่ือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ กำรเป็นผู้บริหำร
อย่ำงมืออำชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

การพัฒนาวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  
(ก) สำระควำมรู ้
      (1) จิตวญิญำณ อุดมกำรณ์
ของผู้บริหำร 
      (2) กำรจดักำรควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
      (3) ควำมเป็นผูบ้ริหำรมือ
อำชีพ 
      (4) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ
วิชำชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู ้
     (1) หลักธรรมำภิบำล และ
ควำมซื่อสัตย์ สจุริต 
     (2) คุณธรรม และจริยธรรม
ของวิชำชีพ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
     (3) จรรยำบรรณของวชิำชีพ
ที่คุรุสภำก ำหนด 

การพัฒนาวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) จิตวญิญำณ อุดมกำรณ์
ของผู้บริหำร 
      (2) กำรจัดกำรควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ 
      (3) ควำมเป็นผู้บริหำรมือ
อำชีพ 
      (4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) หลักธรรมำภิบำล และ
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชำชีพผู้บริหำร
กำรศึกษำ 
      (3) จรรยำบรรณของวิชำชพี
ที่คุรุสภำก ำหนด 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

EAD9502 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาการบริหารการศึกษา   
 ปรัชญำ และกรอบทำงทฤษฎี
เกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ กิจกำร
และกิจกรรมกำรศึกษำนักศึกษำ วิพำกษ์
เชิงนโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผน และ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลของกำรบริหำร ประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กับ
ศำสตร์อ่ืนใน  กำรน ำแผนกลยุทธศำสตร์ 
สู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์
ประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงที่ดี และ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

การบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
     (1) ทฤษฎี หลักกำร 
กระบวนกำร และหน้ำที่ใน
กำรบริหำร 
      (2) กำรบริหำรงำน
วิชำกำรเพ่ือคุณภำพและ
ควำมเป็นเลิศ 
      (3) กำรบริหำรแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      (4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรเรียนรู้ 
      (5) กำรบริหำรงำนบุคคล 
      (6) กำรบริหำรงำน
ธุรกำร กำรเงิน พัสดุและ
อำคำรสถำนที่ 
      (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำและผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
      (8) กำรวำงแผนเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 
กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
      (1) บริหำรกิจกรรมเสริม
ในหลักสูตรและกิจกรรม

การบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) ทฤษฎี หลักกำร 
กระบวนกำร และหน้ำที่ในกำร
บริหำร 
      (2) กำรบริหำรองค์กำร 
ส ำนักงำน และองค์คณะบุคคล 
      (3) กำรบริหำรงำนบุคคล 
      (4) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ 
      (5) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรเรียนรู้ 
      (6) กำรวำงแผนเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรศึกษำ 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

นักเรียนเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนให้รู้กำรจัดกำรและคิด
เป็น 
      (2) บริหำรจัดกำรให้เกิด
กำรพัฒนำทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน 
      (3) บริหำรจัดกำรให้เกิด
กำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     (1) หลักกำรและ
กระบวนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
     (2) กำรประกันคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
      (1) หลักกำรและ
กระบวนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท้ังภำยในและ
ภำยนอก 
      (2) ก ำกับติดตำมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

EAD9503 สัมมนาจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารมืออาชีพ 
 สั มมน ำ วิ เค รำะห์  วิ พ ำกษ์
ป ร ะ เด็ น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับนักบริหำร
กำรศึกษำ และผู้บ ริหำรสถำนศึกษำ 
หลักธรรมมำภิบำล ควำมซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้บริหำร จิตวิญญำณ อุดมกำรณ์ของ
ผู้ บ ริ ห ำร  ก ำ ร พั ฒ น ำ ส ม ร ร ถ ภ ำ พ 
คุณลักษณะ ทักษะและควำมเป็นผู้น ำของ
นักบริหำรมืออำชีพ กำรวำงแผน กำร
สร้ ำ ง เครื อ ข่ ำย ในกำรจั ด กำรศึ กษ ำ 
ประยุกต์ใช้กฎหมำยโดยยึดกำรบริหำร

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
     (1) กำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสังคมผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น ำ 
ภำวะผู้น ำ 
      (2) กำรนิเทศเพ่ือพัฒนำ
ครูให้จัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เติบโตเต็มตำมศักยภำพ 
      (3) กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและควำมขัดแย้ง 
 

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมผู้น ำ ภำวะผู้น ำ 
      (2) กำรบริหำรงำนระบบ
เครือข่ำย 
      (3) กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควำมขัดแย้ง 
      (4) ปฏิสัมพันธ์และกำร
พัฒนำเพื่อนร่วมงำน 
      (5) กำรนิเทศกำรศึกษำ 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2556 

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยค ำนึงถึงควำม
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก 

หลักสูตรการสอน การวัด
และการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
      (1) พัฒนำหลักสูตรและ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
      (2) กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและสอนเสริม 
      (3) กำรวัดและประเมิน
กำรเรียนรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) หลักธรรมำภิบำล 
และควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชำชีพ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
     (3) จรรยำบรรณของ
วิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
      (1) พัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
      (2) กำรบริหำรแหล่งกำร
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      (3) กำรพัฒนำหลักสูตร
และหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      (4) ประเมินหลักสูตร 
 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(ก) สำระควำมรู้ 
      (1) หลักธรรมำภิบำล และ
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
      (2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชำชีพ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
     (3) จรรยำบรรณของวิชำชีพ
ที่คุรุสภำก ำหนด 

รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
EAD9508 การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา 
 วิ เครำะห์ ศึ กษำกำรบริ หำร
กำรศึกษำที่สนใจ และเป็นประเด็นที่น ำไปสู่
กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำร ระบบ
กำรท ำงำน วัฒนธรรมขององค์กำรเชิ ง
คุณภำพ ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำต้นแบบที่สนใจศึกษำ เสนอ

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
2. กำรประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรบริหำรกำรศึกษำ 
2. กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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แนวทำงปรับประยุกต์พัฒนำสู่กำรพัฒนำกำร
บริหำรกำรศึกษำ หรือ / และเสริมเติมเต็ม
องค์ควำมรู้  และประสบกำรณ์ สู่ กำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ที่ศึกษำ 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
EER8401 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 
 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสถิติที่ ใช้ใน
กำรวิจั ยทำงกำรบริหำรกำรศึ กษำ กำร
ประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงสถิติ เพ่ือวิเครำะห์
ข้อมูล ซึ่งเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของพหุตัวแปร 
เน้นควำมส ำคัญของกำรท ำนำย กำรคำดคะเน 
และกำรแปลควำมหมำยในเชิงปริมำณ 

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรพัฒนำวิชำชีพ 
    (4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ 
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรพัฒนำวิชำชีพ 
    (4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ 
2. กำรบริหำรกำรศึกษำ 
 

EER8402 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 
 เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยและกำร
ออกแบบแบบกำรวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกำร
วิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิด
ต้นแบบกำรท ำวิจัยจำกกำร บู รณำกำร
ศำสตร์แบบสหวิทยำกำรประยุกต์อย่ำง
เหมำะสมกับปัญหำกำรวิจัย กรอบแนวคิด
กำรวิจัยกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง กำรสร้ำง
เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผล 
กำรประมวลสังเครำะห์ เขียนรำยงำนกำร
วิจัย และบทควำมวิจัยเพ่ือน ำผลไปใช้พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและน ำเสนอในกำร
สัมมนำระดับชำติและนำนำชำติ 

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรพัฒนำวิชำชีพ 
     (4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ 
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐานความรู้ 
1. กำรพัฒนำวิชำชีพ 
     (4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ 
2. กำรบริหำรกำรศึกษำ 
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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.วรกำญจน์  สุขสดเขียว   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ  
         มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2.  รศ.ดร.มัทนำ  วังถนอมศักดิ์    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ  
         มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
3.  รศ.ดร.สจีวรรณ   ทรรพวสุ    อดีตอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ  
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
4. อ.ดร.ประทีป  มำกมิตร     อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
         มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5. ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
6.  ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์     ประธำนหลักสูตร ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
7.  รศ.ดร.นันทิยำ  น้อยจันทร์    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
8.  อ.ดร.ธดำ  สิทธิ์ธำดำ     อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
9.  อ.ดร.กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมำศักดิ ์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
10. ผศ.ดร.สิทธิพงศ ์ บุญผดุง    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
11. นำงสำวอณิธิตำ  ยมสำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
 ที่ประชุมมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ 2564 ดังนี้ 
 
 1. โครงสร้ำงของหลักสูตรเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำเอก ของ
ส ำนักงำนกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ     พ.ศ. 2560  
 2. รำยวิชำที่ปรำกฏในโครงสร้ำงของหลักสูตร จะต้องเพ่ิมเติมกำรเปรียบเทียบสำระควำมรู้และ
สมรรถนะวิชำชีพ ตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556 ทั้งในส่วนของส่วนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และผู้บริหำรกำรศึกษำ โดยเฉพำะในรำยวิชำบังคับ 
 3. รำยวิชำในหมวดวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำนั้น ควรจัดในลักษณะของกำรสัมมนำ ทั้งนี้เนื่องจำก
นักศึกษำในระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร และกำรท ำงำนสำมำรถก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำควำมรู้ด้วยตนเองได้ซึ่งในหลักสูตรมีสำระเกี่ยวกับแนวคิด หลักกำรและทฤษฎีพอสมควรแล้วจะ
ท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์ในเรื่องขององค์ควำมรู้ที่จะท ำให้เห็นมุมมองจำกอำชีพอ่ืน ๆ หลักสูตรส ำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำไม่ควรเป็นหลักสูตรจัดกำรศึกษำท่ีอยู่    ในกรอบ 
 4. รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองรำยวิชำ คือ รำยวิชำประยุกต์เพ่ือกำรวิจัยทำงกำรศึกษำขั้นสูง
และระเบียบวิธีวิจัยกำรศึกษำขอให้ปรับเป็นรำยวิชำสถิติประยุกต์เพ่ือกำรวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำและ
รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นสูง ซึ่งในแนวทำงของกำรจัด     กำรเรียนกำรสอนยังคงมี
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมำะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิตเช่นเดิม 
 5. หมวดวิชำมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ ปรับจ ำนวนชั่วโมงให้  เหลือ 90 ชม.
ตำมเกณฑ์ของคุรุสภำ และเสริมกำรท ำโครงงำนหรือกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้
ทักษะทำงกำรบริหำร  กำรประกอบวิชำชีพ และน ำผลที่ได้จำกกำรไปฝึกปฏิบัติในสถำนศึกษำและหน่วยงำน
ของกำรศึกษำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำหรือ/และเติมเต็มองค์
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ต่อไป 
 6. ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้นควรมีกำรเชิญวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
รวมทั้งมีกระบวนกำรของกำรเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำกำรท ำวิทยำนิพนธ์อย่ ำงต่อเนื่องที่จะท ำให้ผู้เรียนมีควำม
เข้ำใจในกำรท ำวิทยำนิพนธ์กรณีศึกษำอย่ำงชัดเจน  ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ควรจะปรับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ พึงตระหนักว่ำกำรบริหำรกำรศึกษำไม่สำมำรถจะท ำ



72 

  

อย่ำงอิสระได้จะต้องมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กับด้ำนต่ำง  ๆ เช่น สภำพเศรษฐกิจ สังคมกำรเมือง 
สภำพแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรเป็นประชำคมโลก  
 7. ควรเพ่ิมรำยวิชำ/เนื้อหำที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรำยวิชำที่ เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน 
 
 

                                                                                 
                                                                                (นำงสำวอณิธิตำ  ยมสำร) 
                                                                                 ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 
    
               
                                                                                 (ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์) 
                                                                                  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำจำกศิษย์เก่ำ 
ผู้ประกอบวิชำชีพจำกหน่วยงำนรัฐ เอกชน และรัฐวิสำหกิจจำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 49 คน โดย
ใช้แบบสอบถำมแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะของประชำกรศำสตร์ ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรศึกษำ
ต่อระดับปริญญำเอก และตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรปริญญำเอก 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนและมำตรฐำน 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ภูมิล ำเนำ 
อำชีพ ประสบกำรณ์ท ำงำน และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตำรำงที ่ค.1 – ค.2 
 
ตำรำงที่ ค.1 จ ำนวน และร้อยละลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 49) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชำย 16 32.7 
    หญิง 33 67.3 
2. อำยุ   
    ต่ ำกว่ำ 30 ปี 18 36.7 
    31 – 40 ปี 16 32.7 
    41 – 50 ปี 10 20.4 
    ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 5 10.2 
 
 
 
 
 



75 

  

ตำรำงที่ ค.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 49) ร้อยละ 
3. ภูมิล ำเนำ   
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 34.7 
    ภำคกลำง 9 18.4 
    ภำคตะวันออก 3 6.1 
    ภำคเหนือ 3 6.1 
    ภำคใต้ 5 10.2 
    ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 24.5 
4. อำชีพ   
    รับรำชกำร 41 83.7 
    พนักงำนเอกชน 6 12.2 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 4.4 
5. ประสบกำรณ์ท ำงำน   
    ต่ ำกว่ำ 5 ปี 18 36.7 
    6 – 10 ป ี 14 28.6 
    ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 17 34.7 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
    15,001 – 20,000 บำท 16 32.7 
    20,001 – 25,000 บำท 13 26.7 
    25,001 – 30,000 บำท 6 12.2 
    ตั้งแต่ 30,001 บำทขึ้นไป 14 28.6 

  
 จำกตำรำงที่ ค.1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 49 คน พบว่ำ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และเพศชำย จ ำนวน 16 คน      คิดเป็นร้อยละ 32.7 
 อำยุ ส่วนใหญ่อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมำ 31 – 40 ปี จ ำนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ อำยุ 41 – 50 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  ตำมล ำดับ 
 ภูมิล ำเนำ ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 
รองลงมำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และภำคกลำง จ ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 ตำมล ำดับ 



76 

  

 อำชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับรำชกำร จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมำ พนักงำน
เอกชน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตำมล ำดับ 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำน ต่ ำกว่ำ 5 ปี จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 
รองลงมำ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และ 6 – 10 ปี จ ำนวน 14 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 ตำมล ำดับ 
 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รำยได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บำท จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 
รองลงมำ ตั้งแต่ 35,001 บำทขึ้นไป จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 20,001 – 25,000 บำท 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ตำมล ำดับ 
  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตำรำงที่ ค.2 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมสนใจศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก x  S.D. แปลผล 
1. ต้องกำรเพิ่มวุฒิกำรศึกษำ 3.84 0.90 มำก 
2. ได้รับกำรสนับสนุน / ส่งเสริมจำกหน่วยงำน 3.20 1.00 ปำนกลำง 
3. ได้รับโอกำสในกำรปรับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 3.57 0.98 มำก 
4. เพ่ิมควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 4.20 0.71 มำก 
5. สนใจศึกษำในวันเสำร์ – อำทิตย์ เพรำะท ำให้เรียนควบคู่กับกำร
ท ำงำนได ้

4.22 0.94 มำกที่สุด 

6. มั่นใจในคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

4.21 0.64 มำกที่สุด 
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ตำรำงที่ ค.2 (ต่อ) 
 

ความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก x  S.D. แปลผล 
7. เป็นสำขำท่ีตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 4.16 0.83 มำก 
8. ได้รับโอกำสปรับเงินเดือน / กำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 3.55 1.00 มำก 
9. เปลี่ยนต ำแหน่งงำน 3.67 1.11 มำก 

ภาพรวม 3.87 0.90 มาก 

 
 จำกตำรำงที่ ค.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสนใจศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ของ
หลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สวนสุนันทำ พบว่ำ 
โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ( x = 4.22, S.D. = 0.94) และหำกพิจำรณำเป็นรำยข้อ ล ำดับแรก 
ด้ำนสนใจศึกษำในวันเสำร์ – อำทิตย์ เพรำะท ำให้เรียนควบคู่กับกำรท ำงำนได้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.94) รองลงมำ มั่นใจในคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.21, 
S.D. = 0.64) และเพ่ิมควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.20, 
S.D. = 0.71) ส่วนล ำดับสุดท้ำยเป็นสำขำที่ตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( x = 4.16, S.D. = 0.83)  
 
ตำรำงที่ ค.3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนรูปแบบกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

รูปแบบการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ท่านต้องการ x  S.D. แปลผล 
1. เน้นกำรวิจัย 3.64 0.82 มำก 
2. เน้นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ 4.45 0.61 มำกที่สุด 
3. เน้นด้ำนวิชำกำร / หลักทฤษฎี 4.00 0.68 มำก 
4. เน้นด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 4.29 0.58 มำกที่สุด 
5. เน้นด้ำนควำมหลำกหลำยเชิงวิชำกำร 4.35 0.56 มำกที่สุด 
6. เน้นกำรบูรณำกำรประสบกำรณ์วิชำชีพ 4.53 0.58 มำกที่สุด 

ภาพรวม 4.21 0.64 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ ค.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ของ
หลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สวนสุนันทำ พบว่ำ 
โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.21, S.D. = 0.64) และหำกพิจำรณำเป็นรำยข้อ ล ำดับ
แรก เน้นกำรบูรณำกำรประสบกำรณ์วิชำชีพ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.53, S.D. = 0.58) 
รองลงมำ เน้นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.45, S.D. = 0.61) 
และเน้นด้ำนควำมหลำกหลำยเชิงวิชำกำร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.35, S.D. = 0.56) ส่วน
ล ำดับสุดท้ำยเน้นด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x = 4.29, S.D. = 0.58) 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แก่ ด้ำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำศึกษำ 
ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนทรัพยำกรกำรศึกษำ      ดังตำรำงที ่ค.4 – ค.8 
 
 3.1 ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 
 
ตำรำงที่ ค.4 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 ของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย           
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำศึกษำ 

ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. กำรทดสอบเพ่ือวัดระดับควำมรู้ 4.02 0.84 มำก 
2. กำรสัมภำษณ์เพ่ือประเมินพื้นฐำนควำมรู้ 4.33 0.63 มำกที่สุด 
3. กำรพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 4.24 0.69 มำกที่สุด 
4. กำรพิจำรณำจำกควำมคิดและอุดมกำรณ์พ้ืนฐำนของผู้สมัคร 4.31 0.65 มำกที่สุด 
5. กำรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมพร้อมในกำรก้ำวไปเป็นผู้น ำในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

4.37 0.67 มำกที่สุด 

ภาพรวม 4.25 0.70 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ ค.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนกำรคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำศึกษำ พบว่ำ โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด            ( x = 4.25, S.D. = 0.70) 
และหำกพิจำรณำเป็นรำยข้อ ล ำดับแรก กำรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมพร้อมในกำรก้ำวไปเป็นผู้น ำในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.37, S.D. = 0.67) รองลงมำ กำรสัมภำษณ์เพ่ือ
ประเมินพ้ืนฐำนควำมรู้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด      ( x = 4.33, S.D. = 0.63) และกำรพิจำรณำจำก
ควำมคิดและอุดมกำรณ์พ้ืนฐำนของผู้สมัคร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.31, S.D. = 0.65) 
ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับสุดท้ำย กำรพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ท ำงำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 
4.24, S.D. = 0.69) 
 
 3.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 
ตำรำงที่ ค.5 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 ของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย          
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร 
 

ด้านโครงสร้างหลักสูตร x  S.D. แปลผล 
1. สนใจศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 4.43 0.71 มำกที่สุด 
2. เน้นกำรบูรณำกำรทำงวิชำกำรแบบมีส่วนร่วม สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

4.43 0.65 มำกที่สุด 

3. กำรน ำหลักกำรและทฤษฎีทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ มำสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมใหม ่

4.37 0.67 มำกที่สุด 

4. เน้นกำรศึกษำเอกเทศและปฏิบัติงำนบริหำรในกำรเรียน 
กำรสอน 

4.37 0.64 มำกที่สุด 

5. เน้นวิทยำนิพนธ์ในกำรเรียนกำรสอน 4.08 0.67 มำก 
ภาพรวม 4.34 0.67 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงที่ ค.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนโครงสร้ำง
หลักสูตร พบว่ำ โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.34, S.D. = 0.67) และหำกพิจำรณำเป็น
รำยข้อ ล ำดับแรก สนใจศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.43, 
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S.D. = 0.71) และเน้นกำรบูรณำกำรทำงวิชำกำรแบบมีส่วนร่วม สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ มี
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x = 4.43, S.D. = 0.65) รองลงมำ กำรน ำหลักกำรและทฤษฎีทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ มำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.37, S.D. 
= 0.67) และเน้นกำรศึกษำเอกเทศและปฏิบัติงำนบริหำรในกำรเรียนกำรสอน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ที่สุด ( x = 4.37, S.D. = 0.64) 
 
 3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ตำรำงที่ ค.6 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
 ของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย          
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน x  S.D. แปลผล 
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรบรรยำยเชิงอภิปรำยในชั้นเรียน 4.14 0.76 มำก 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยระบบบูรณำกำรเทคโนโลยีร่วมกับกำร
สัมมนำองค์ควำมรู้ 

4.29 0.62 มำกที่สุด 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอำจำรย์จำกสถำบัน
วิชำชีพในต่ำงประเทศมำสอน หรือสอนร่วม 

4.19 0.67 มำก 

4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับหน่วยงำนบริหำรกำรศึกษำ
ตำมภูมิล ำเนำของผู้เรียนตำมควำมตกลงร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 

4.24 0.63 มำกที่สุด 

5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศตำมควำมตกลงร่วมมือ 

4.22 0.69 มำกที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.67 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงที่ ค.6 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน พบว่ำ โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.67) และหำก
พิจำรณำเป็นรำยข้อ ล ำดับแรก กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยระบบบูรณำกำรเทคโนโลยีร่วมกับกำรสัมมนำ
องค์ควำมรู้ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.29, S.D. = 0.62) รองลงมำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เชิงบูรณำกำรกับหน่วยงำนบริหำรกำรศึกษำตำมภูมิล ำเนำของผู้เรียนตำมควำมตกลงร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.24,       S.D. = 0.63) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับหน่วยงำน 
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และมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศตำมควำมตกลงร่วมมือ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 
0.69) ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับสุดท้ำย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอำจำรย์จำกสถำบัน
วิชำชีพในต่ำงประเทศมำสอน หรือสอนร่วม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ( x = 4.19, S.D. = 0.67) 
 
 3.4 ด้านทรัพยากรการศึกษา 
 
ตำรำงที่ ค.7 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 ของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย          
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนทรัพยำกรกำรศึกษำ 
 

ด้านทรัพยากรการศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 3.88 0.83 มำก 
2. กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ำยรำยงวด 4.29 0.71 มำกที่สุด 
3. ทุนกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำเอกเทศ / กำรเรียนกำรสอน / วิทยำนิพนธ์ 4.20 0.79 มำก 
4. เน้นกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงเทคโนโลยี 4.33 0.75 มำกที่สุด 
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้นอกเวลำรำชกำร 4.39 0.79 มำกที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.77 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงที่ ค.7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด้ำนทรัพยำกร
กำรศึกษำ พบว่ำ โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.22, S.D. = 0.77) และหำกพิจำรณำเป็น
รำยข้อ ล ำดับแรก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้นอกเวลำรำชกำร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 
4.39, S.D. = 0.79) รองลงมำ เน้นกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงเทคโนโลยี มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( x = 4.33, S.D. = 0.75) และกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ำยรำยงวด มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( x = 4.29, S.D. = 0.71) ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับสุดท้ำย ทุนกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำเอกเทศ / กำรเรียนกำร
สอน / วิทยำนิพนธ์ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ( x = 4.20, S.D. = 0.79) 
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 3.5 รายด้านและภาพรวม 
 
ตำรำงที่ ค.8 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 ของหลักสูตรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย          
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำแนกตำมรำยด้ำนและภำพรวม 
 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาเอกฯ x  S.D. แปลผล 
1. ด้ำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำศึกษำ 4.25 0.70 มำกที่สุด 
2. ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร 4.34 0.67 มำกที่สุด 
3. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 4.22 0.67 มำกที่สุด 
4. ด้ำนทรัพยำกรกำรศึกษำ 4.22 0.77 มำกที่สุด 

ภาพรวม 4.26 0.70 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงที่ ค.8 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำแนกตำมรำย
ด้ำนและภำพรวม พบว่ำ โดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x = 4.26, S.D. = 0.70) และหำก
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ล ำดับแรก ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร ( x = 
4.34, S.D. = 0.67) รองลงมำ ด้ำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำศึกษำ       ( x = 4.25, S.D. = 0.70) และด้ำน
ทรัพยำกรกำรศึกษำ ( x = 4.22, S.D. = 0.77) ตำมล ำดับ ส่วนล ำดับสุดท้ำย  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ( 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 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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        ปร.ด.   กำรบริหำรกำรศึกษำ 2550        มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
        ค.ม.    กำรศึกษำปฐมวัย     2532        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
        ศษ.บ.   กำรบริหำรกำรศึกษำ    2532        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
        ค.บ.    กำรศึกษำปฐมวัย     2528        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย             
 
 ผลงานวิจัย 
-นันทิยำ น้อยจันทร์.(2562).กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำในเครือข่ำย

สหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 . วำรสำรครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีที่ 47 ฉบับท ี3 กรกฏำคม – กันยำยน หน้ำ 339-360 

-นันทิยำ  น้อยจันทร์.(2562).กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วมตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำใน
โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหำนคร. วำรสำรกำรวิจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม-สิงหำคม หน้ำ 162-171   

- นันทิยำ น้อยจันทร์.(2560).รูปแบบสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3  
กันยำยน - ธันวำคม  หน้ำ 87 -101 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นำงสำวธดำ  สิทธิ์ธำดำ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ ดร. 
3. สังกัด บัณฑิตวิทยำลัย 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  ปร.ด.      กำรบริหำรกำรศึกษำ      2552          มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
             ศศ.ม.      กำรจัดกำรองค์กำร         2546          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
             ค.บ.        กำรศึกษำปฐมวัย           2539          สถำบันรำชภฏันครปฐม  
5. ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย 
 - ธดำ  สิทธิ์ธำดำ.(2563).ทักษะบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1.วำรสำรบริหำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 กรกฎำคม – ธันวำคม หน้ำ 13-23  

- ธดำ   สิทธิ์ธำดำ.(2563).ปัจจัยกำรบริหำรที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนโรงเรียนแกนน ำกำรอ่ำน สังกัด   
กรุงเทพมหำนคร.วำรสำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 
กรกฎำคม –ธันวำคม หน้ำ 24-33    

  - ธดำ   สิทธิ์ธำดำ.(2562).กำรบริหำรงำนวิชำกำร: กรณีศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ 
อำเซียนศึกษำโดยใช้รูปแบบกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ .วำรสำรกำรบริหำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม-ธันวำคม  Vol.10 หน้ำ 24-32 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล นำงกัญญ์รัชกำรย์ เลิศอมรศักดิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศำสตร ์
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 ปร.ด.  กำรบริหำรกำรศึกษำและภำวะผู้น ำ 2553 มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น 
 นศ.ม.  นิเทศศำสตร์    2548 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 นศ.บ.  วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์  2544 มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น  
 ผลงานวิจัย 
-กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์.(2562).ประสิทธิผลโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2. วำรสำรกำรวิจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้ำ 127-139 มกรำคม-เมษำยน  หน้ำ 127-139 

-กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์.(2561).ควำมผูกพันต่อองค์กรของข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2. วำรสำรกำรวิจัยกำรบริหำรพัฒนำ.ปีที่ 9 
ฉบับที่ 1 มกรำคม – เมษำยน  หน้ำ 140 – 152  

-กัญญ์รัชกำรย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). กำรพัฒนำกำรจัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 
วำรสำรวิชำกำรบัณฑิตวิทยำลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม  หนำ้ 250 – 259 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชือ่ – นามสกุล นำยสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศำสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
 ศษ.ด.       หลักสูตรและกำรสอน     2549         มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กศ.ม.        กำรวัดผลกำรศึกษำ       2541         มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
ประสำนมิตร  

            ค.บ.         คณิตศำสตร์ (เกียรตินิยม) 2533        วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ   
 ผลงานวิจัย 

   -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).กำรพัฒนำสมรรถนะกำรท ำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรของนักศึกษำครูโดยใช้แนวคิดกำร
จูงใจของวล๊อดคอร์สกี้. วำรสำรศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวรปีที่ 21ฉบับที่ 2 เมษำยน – 
มิถุนำยน  หน้ำ 327 – 340 

  -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561). กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
วิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น.วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ปีที่  12 ฉบับที่ 1 มกรำคม–มิถุนำยน       
หน้ำ 218-236 

    -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ 
ส ำหรับนักศึกษำครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมแนวคิดปริสีมำที่สำม . วำรสำรศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวรปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษำยน – มิถุนำยน หน้ำ 54-70 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล นำงทับทิมทอง กอบัวแก้ว 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศำสตร ์
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 ศษ.ด.  (เทคโนโลยีกำรศึกษำ)  2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
 ค.อ.ม.     (คอมพิวเตอร์ศึกษำ  2545 สถำบันเทคโนโลยีพระจอม 
      แขนงวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  เกล้ำพระนครเหนือ 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์)   2531 วิทยำลัยครูล ำปำง  
 ผลงานวิจัย 

-ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว.(2563).รูปแบบกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนกำรจัดกำร ควำมรู้ของ
นักศึกษำวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. วำรสำรครุศำสตร์สำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ.ปีที ่14 ฉบับที ่1 มกรำคม – มิถุนำยน 2563 หน้ำ 80-99 

-ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และณัฐกฤตำ คงรัตน์.(2563). กำรพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรเขียน ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ส ำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 2. วำรสำรวิจัย
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ.ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม – ธันวำคม 2563. 
หน้ำ 43- 53 

-ทับทิมทอง กอบัวแก้ว.(2562).บทเรียนวีดิทัศน์กับประสิทธิภำพในกำรพัฒนำทักษะกำรแก้โจทย์ ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน
ทำ. วำรสำรครุศำสตร์สำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ. ปีที่11 ฉบับที่2 
กุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2562 หน้ำ 61-74 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นำยปรมัตถ์ ชุติมันต์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
3. สังกัด คณะวิทยำลัยกำรจัดกำร 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา   ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ปร.ด.  (ภำวะผู้นำทำงกำรศึกษำ)  2554   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
บธ.ม.  (กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว)  2552   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 ศศ.บ.  (ภำษำอังกฤษธุรกิจ)  2550   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 ผลงานวิจัย 

Poramatdha  Chutimant.(2018). Institutional Solutions of The Externalities’ Problem. ACE – 2018 Actual 
Economy: Local Solutions for Global Challenges ณ กรุงเวียนนำ สำธำรณรฐัออสเตรีย ระหว่ำง
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 ิสำธำรณรัฐฟินแลนด์ ในระหว่ำงวันที่ 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 ระหว่ำงวันที่ 17-23 May 2017.pp 176-181 

 
 
 
 
 
 


