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หลักสูตรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   วทิยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร ภาควชิาการศกึษา 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร 25450021100428 

 ภาษาไทย   หลักสูตรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

 ภาษาองักฤษ  Doctor of Education Program in Educational Administration 

 

2. ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม  ศกึษาศาสตรดษุฎบีัณฑติ (การบรหิารการศกึษา) 

 ช่ือยอ  ศษ.ด. (การบรหิารการศกึษา) 

 

 ช่ือเต็ม   Doctor of Education (Educational Administration) 

 ช่ือยอ  Ed.D. (Educational Administration) 

 

3. วชิาเอก (ถาม)ี 

 ไมมี  

 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลกัสตูร 

 ไมนอยกวา  64หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

5.2 ภาษาท่ีใชภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษารับเฉพาะนสิติไทยและนสิติตางชาตทิีส่ามารถใชภาษาไทยไดด ี

5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 

5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

มคอ. 2 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิห็นชอบหลักสูตร 

 สถานภาพของหลักสูตร  

- หลักสูตรปรับปรุงกําหนดเปดสอนเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 

- ปรับปรุงจาก หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

- เริม่ใชมาตั้งแตปการศกึษา 2545 

- ปรับปรุงครัง้สุดทายเมื่อปการศกึษา 2555 

การพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในการประชุม 

คร้ังที ่13/2558เมื่อวันที่9 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

- ไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาเกษตรศาสตร ในการประชุม 

คร้ังที ่…………….เมื่อวันที่ …………................พ.ศ. 2558 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคุีณภาพและมาตรฐาน 

 ปการศกึษา 2559 

 

8. อาชพีท่ีประกอบไดหลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1 ผูบรหิารสถานศกึษา 

8.2 ผูบรหิารการศกึษา 

8.3 นักวชิาการศกึษา 

8.4 ครู/อาจารยในสถาบันการศกึษา 

8.5 นักวจัิยขัน้สูงทางการศึกษา 

8.6 นกัวเิคราะหและพฒันานโยบายทางการศกึษา 
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9. ชือ่ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

ชือ่-สกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวชิา) ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.  

ท่ี สําเร็จการศกึษา 

1 นางสาวพรอมพไิล  รองศาสตราจารย สส.บ. (สังคมสงเคราะห) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2539 

บัวสุวรรณ 

3100502963267 

 B.A. (Communication 

Arts) 

Columbia College, U.S.A., 2540 

  M.S. (Marketing 

Communication) 

Roosevelt University, U.S.A., 

2543 

  Ph.D. (Educational 

Leadership and Policy 

Studies) 

Loyola University, U.S.A., 2546 

2 นายมณฑป ไชยชิต 

3100200426510 

ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ศกึษาศาสตร-

เกษตร) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2522 

  วท.ม.(คุรศุาสตร-เกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 

  ค.ด. (อดุมศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2536 

3 นายวสิุทธิ์ วจิติรพัชราภรณ 

3620500871727 

ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. (สุขศกึษา)  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 

2526 

  ค.บ. (การบริหาร

โรงเรียน) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 

2529 

  กศ.ม. (การบริหาร

การศกึษา) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2536 

  ค.ด. (การบริหาร

การศกึษา) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2547 

4 นางสาวสุดารัตน สารสวาง 

3101200360081 

ผูชวยศาสตราจารย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตนิยิมอันดับสอง 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2521 

  M.A. (Educational 

Administration) 

Northeast Missouri State 

University, U.S.A., 2526 

  Ed.Sp. (Educational 

Administration) 

University of Missouri–Columbia, 

U.S.A., 2536 

  Ph.D. (Educational 

Administration) 

University of Missouri-Columbia, 

U.S.A., 2538 
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ชือ่-สกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวชิา) ชื่อสถาบัน,ป พ.ศ.  

ท่ี สําเร็จการศกึษา 

5 นางอัจฉรา นยิมาภา 

3101700186608 

อาจารย ค.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 

2526 

  ค.ม. (นเิทศการศกึษา

และพัฒนาหลักสูตร) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2539 

  ค.ด. (บริหารการศกึษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2551 

  

10. สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน 

 เฉพาะในสถาบันวทิยาเขตบางเขน  

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจาํเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

11.1สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

ในยุคโลกาภิวัตนและยุคสังคมและเศรษฐกจิฐานความรู การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การ

บรหิารจัดการในทุกวชิาชีพจําเปนตองปรับตัวอยางมาก จึงจะนําไปสูความสําเร็จและ  

ความเจรญิกาวหนา การจัดและการบรหิารการศกึษาจําเปนตองปรับเปลีย่นแนวทางในการดาํเนนิการ  

จึงจะทําใหการศกึษาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดได ประกอบกับการเปดเสรกีารศกึษาใน

กรอบอาเซยีนและการคาโลกที่เปนผลใหเกดิกระแสการแขงขันในการใหบรกิารการศึกษา การเสรมิสราง

ความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนามาตรฐานการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน

นานาชาต ิรวมทัง้นโยบายการปฏรูิปการศกึษาที่มุงพัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยให  

มคีณุภาพ 

จากสถานการณที่สําคัญดังกลาวเปนสิ่งที่สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาตระหนักในภารกจิที่ตอง

พัฒนาบัณฑติในระดับดุษฎทีี่มคีุณภาพในการนําองคการทางการศกึษาสูการพัฒนาการศกึษาที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

 11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม  

 สถานการณของสังคมไทยมกีารพัฒนาและสงผลกระทบตอสังคมไทยหลายประการ ไดแก

โครงสรางประชากรมแีนวโนมประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น คนไทยไดรับการพัฒนาการศกึษาเพิ่มขึ้น

สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงเช่ือมโยงเขากบัวฒันธรรมจากนานาอารยประเทศทีม่คีวามหลากหลายมากขึ้น 

การกาวสูความเปนสังคมความรู ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขสวนตัวมากขึ้น สวนสังคมเมอืง  

มแีนวโนมเปลีย่นแปลงจากสงัคมเครอืญาตสิูสงัคมปจเจกมากขึ้น 
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 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยนืจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนหรอืทุนมนุษย

ใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต โดยพัฒนาคุณภาพของคนทัง้ในเชิงสถาบันระบบ

และโครงสรางของสังคมใหเขมแข็งสามารถเปนภูมคิุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

 สถานการณที่ปรากฏดังกลาว เปนบรบิทสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษาตองวเิคราะหและนําไปสูการพัฒนาบัณฑติในระดับดุษฎบีัณฑติใหมคีวามพรอมและเทาทัน  

การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมใหมากที่สุด 

 

 11.3 ความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  

สบืเนื่องจากสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา ไดมกีารเปลี่ยนแปลงขอบังคับและประกาศของคุรุสภาใหม ไดแก  

ขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 ขอบงัคบัวาดวยจรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

ประกาศกรรมการครุสุภา เรือ่ง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวชิาชีพของผูประกอบวชิาชีพครู  

ผูบรหิารสถานศกึษา  ผูบรหิารการศกึษาและศึกษานเิทศกวาดวย มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ 2556 และประกาศ

ครุสุภา  เรือ่ง การรับรองปรญิญาและประกาศนยีบตัรทางการศกึษาเพือ่การประกอบวชิาชีพ พ.ศ 2556 นัน้ 

เพือ่ใหการจัดการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย

ดังกลาวขางตน และเปนประโยชนตอมหาบัณฑติและดุษฎบีัณฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาในการขอ

ใบอนญุาตผูประกอบวชิาชีพผูบรหิารสถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา 

  จากสถานการณดงักลาว จึงมคีวามจําเปนทีส่าขาวชิาการบรหิารการศกึษาตองปรับปรุงหลกัสตูร 

ใหมมีาตรฐานความรูและสมรรถนะทีค่รุุสภากําหนดตอไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1,11.2 และ 11.3ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิ 

ของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ ความเปลีย่นแปลงทั้งดานเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมและกฎหมาย 

การจัดการศกึษาของสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา จึงตองจัดใหสอดคลองและเหมาะสมกบั  

ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวการพัฒนา หลักสูตรจึงจําเปนตอง มเีปาหมายและวตัถปุระสงคเนนใหนสิติ  

มสีมรรถนะสอดคลองกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  โดยเฉพาะการจัดการศกึษาตามหลกัสตูรศกึษาศาสตร ดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิาร การศกึษา 

มคีวามจําเปนตอง ปรับโครงสรางและสาระของหลักสูตร เพือ่พฒันานสิติใหมคีวามพรอมและมศัีกยภาพสงูใน

การพฒันาตนเองใหเขากบัลกัษณะงานทั้งดานวชิาการและวชิาชีพ ใหเปนผูนํามอือาชีพ ที่มคีณุธรรมจรยิธรรม

และช้ีนาํสงัคมใหเจรญิกาวหนาสามารถวเิคราะหผลกระทบของการบรหิารการศกึษาทีม่ตีอสงัคม โดยการผาน

กระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ การวจัิยขัน้สูง และการฝกปฏบิัตทิางวชิาชีพ 
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 12.2ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

 ผลกระทบจากสถานการณดงักลาวขางตน สงผลใหสาขาวชิาการบรหิารการศึกษาตองมี

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนโนบายดานการศกึษาและมาตรฐาน

คุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยสาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ไดจัดการศกึษาใหสนองตอนโยบายของ

มหาวทิยาลยั คณะศกึษาศาสตร และภาควชิาการศึกษา ในสวนเกีย่วของทั้งในดานอตัลกัษณ 

เอกลักษณ และคุณลักษณ ะของบัณฑติที่กําหนดไว จากประเด็นดังกลาวไดพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรยีนการสอนที่มุงเนนการพัฒนานักบรหิารจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศใหเจรญิกาวหนาอยางเหมาะสมและทดัเทยีมอารยประเทศ 

 

12.3  ความเปลี่ยนแปลงของกฏหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ผลกระทบดงักลาวสงผลใหสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาตองมกีารพฒันาหลกัสตูรให  

สอดคลองกบักฎหมายมาตรฐานวชิาชีพผูบรหิารสถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ขอบงัคบัและ

ประกาศที่เกี่ยวของ โดยที่หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม จะตองไดกา รรับรองจากคุรุสภาและเปนเงื่อนไขที่จะ

ทาํใหมหาบณัฑติสามารถเสนอขอใบอนญุาตประกอบวชิาชีพผูบรหิารสถานศกึษา และผูบรหิาร

การศกึษาไดตามแนวทางที่คุรุสภากําหนดตอไป 

 

13. ความสัมพันธ (หากมี) กบัหลกัสตูรอืน่ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั 

 13.1 หมวดวชิา/กลุมวชิา/รายวชิาในหลกัสตูร ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 

 ไมม ี

 13.2 หมวดวชิา/กลุมวชิา/รายวชิาในหลกัสตูร ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควชิาหลกัสตูรอืน่  

 ไมมี  

 13.3 การบรหิารจัดการ 

 ไมมี  
  

หมวดท่ี 2 ขอมลูเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 ดุษฎบีัณฑติทางการบรหิารการศกึษาเปนผูนําที่มคีวามเปนเลศิทางปญญาและคณุธรรม  

สามารถสรางและประยกุตใชองคความรูเพือ่พฒันาการศึกษาของประเทศชาติ  
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1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

การศกึษาเปนกระบวนการเสรมิสรางขดีความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนษุยทีส่าํคญัยิง่ 

และในกฏหมายการศกึษาไดกาํหนดใหผูทีม่ตีาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา และผูบรหิารการศกึษาตองมี

สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ ดังนัน้การพัฒนาผูนําทางการศกึษาจึงตองดําเนนิการพัฒนาดวย

กระบวนการทีเ่หมาะสม 

 

1.3 วตัถุประสงค 

1.3.1 ผลติดุษฎบีัณฑติทางการบรหิารการศกึษาทีม่คีวามรูและทกัษะในการวเิคราะห  

สงัเคราะหและสรางองคความรูในการพฒันาการบรหิารการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

1.3.2 ผลติดุษฎบีัณฑติทางการบรหิารการศกึษาทีม่คีณุธรรม จรยิธรรมและคณุลกัษณะ 

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพทางการบรหิารการศกึษา  

1.3.3 ผลติดุษฎบีัณฑติทางการบรหิารการศกึษาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา 

กาวทันเทคโนโลย ีเปนบคุคลแหงการเรยีนรู มจิีตสาํนกึรับผิดชอบตอวชิาชีพ สงัคม และประเทศชาติ  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ดานหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

แตงตัง้คณะกรรมการการพัฒนา

หลักสูตร กําหนดแผนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป โดยใช

ผลการวจัิยเปนขอมูลในการ

พัฒนา 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาที่

ไดปรับปรุงตามแผน 

ดานการจัดการเรยีนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน 

 

 

การจัดการเรยีนการสอนให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรยีน และตอบสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑติตลอดจน

ใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ผลการเรยีนรูของบัณฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแหงชาติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

การพฒันาอาจารย 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

การทําใหนสิติจบในเวลาที่

กําหนด 

 

สนับสนุนการจัดการเรยีนรู 

สนับสนุนการสัมมนาดูงาน  

เขารวมประชุมวชิาการนําเสนอ

ผลงานทั้งในและตางประเทศ 

 

สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวชิา

พัฒนาความรูในดานที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาศักยภาพตนเองและ

การปฏบิตังิาน 

 

จัดเวลาเพื่อใหคําปรกึษานสิติ 

ในแตละสปัดาห และสามารถ

ตดิตอสื่อสารไดหลากหลาย

รูปแบบ 

รายงานผลการศกึษาดงูาน 

ผลงานทางวชิาการ 

 

 

 

รายงานผลการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

นสิติจบการศกึษาตามหลกัสตูรที่

กําหนด 

 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบ 

ระบบทวภิาค 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 

ไมม ี

1.3. การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค 

ไมม ี

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วนั – เวลาในการดาํเนินการ 

วนัเวลาราชการ 

ภาคการศกึษาที่ 1 เดอืนสงิหาคม– เดอืนธันวาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 เดอืนมกราคม– เดอืนพฤษภาคม 

 



 
 

9 
 

2.2. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3. ปญหาของนิสติแรกเขา 

ไมม ี

2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอกาํหนดของนิสติในขอ 2.3 

ไมม ี

2.5. แผนการรับนิสติและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม จํานวนบณัฑิตท่ีคาดวาจะจบ

การศึกษา 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

- 

- 

15 

15 

15 

15 

30 

45 

45 

45 

คาดวาจะมผูีสาํเร็จการศกึษา

ตลอดหลักสูตรปละ 15 คน เริม่

จบ พ.ศ. 2561 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายไดของคณะศกึษาศาสตร ดงันี้  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

    

รายละเอยีดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

คาบํารุงการศกึษา 370,000 740,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 

รวมรายรับ 370,000 740,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 
 

รายละเอยีดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก.งบดําเนนิการ      

1. คาตอบแทน 400,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

2. คาใชสอย 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

3. คาวัสด ุ 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

4. คาสาธารณปูโภค 30,000 60,000 90,000 90,000 90,000 

รวม (ก) 630,000 1,260,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 

ข. งบลงทนุ      

คาครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

              รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

              รวม (ก) + (ข) 680,000 1,310,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 

จํานวนนสิติ 15 30 45 45 45 

คาใชจายตอหัวนสิติ 45,333 43,666 38,666 38,666 38,666 
  

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีนและการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหนวยกติรายวชิา และการลงทะเบยีนขามสถาบัน (ถามี) 

ตามขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1. โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 

 3.1.1 จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 64 หนวยกติ 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

  ก. วชิาเอก ไมนอยกวา 28 หนวยกติ 

  - สมัมนา   4 หนวยกติ 

  - วชิาเอกบังคับ  21 หนวยกติ 

  - วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา  3 หนวยกติ 

  ข. วทิยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 
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***รายวชิาเปดใหม 

***รายวชิาปรบัปรงุ 

 3.1.3 รายวชิา   

ก. รายวชิาเอก  ไมนอยกวา         28  หนวยกติ 

  - สมัมนา   4 หนวยกติ 

01152697 สมัมนา  1,1,1,1 

 (Seminar)   

  - วชิาเอกบังคับ  21 หนวยกติ 

01152611** ทฤษฎอีงคการและการพัฒนาองคการทางการศกึษา  3(3-0-6) 

 

01152612* 

(Organizational Theory and Educational Organization Development) 

การพฒันาภาวะผูนาํทางการศกึษา3(3-0-6) 

(Development of Educational Leadership) 

01152617** ประเดน็ปจจุบนัและแนวโนมทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Current Issues and Trends in Educational Administration)  

01152631** นโยบายและทรัพยากรทางการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Educational Policy and Resources) 

01152691** ระเบยีบวธิวีจัิยขั้นสงูทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methods in Educational Administration) 

01152692** การวจัิยเชิงคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Qualitative Research in Educational Administration) 

01152694** ปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศึกษา 3(0-6-3) 

 (Internship in Educational Administration) 

  - วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 3 หนวยกติ 

01152616** การบรหิารการศกึษาในบรบิทสังคมโลก 3(3-0-6) 

 (Educational Administration in Global Context) 

01152618* นวตักรรมทางการบรหิารการศกึษา 

(Innovation in Educational Administration) 

3(3-0-6) 

01152698 ปญหาพเิศษ 1-3 

 (Special Problems) 

  ข. วทิยานิพนธ ไมนอยกวา  36 หนวยกติ 

01152699 วทิยานพินธ 

 (Thesis)  1-36 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวชิา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวชิาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติสาขาวชิา  

การบรหิารการศกึษาประกอบดวยเลข 8 หลกั มคีวามหมายดงันี้ 

  เลขลําดับที่ 1-2 (01)  หมายถงึวทิยาเขตบางเขน 

  เลขลําดับที่ 3-5 (152)  หมายถงึ  สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

  เลขลําดับที่ 6    หมายถงึระดับช้ันป 

  เลขลําดับที่ 7   มคีวามหมายดงัตอไปนี้ 

    1   หมายถงึ   กลุมวชิาการบรหิารการศกึษา 

    3   หมายถงึ   กลุมวชิาการวางแผน และงบประมาณทางการศกึษา 

    9   หมายถงึ   กลุมวชิาวจัิยการฝกปฏบิตัสิมัมนา ปญหาพเิศษ  

     และวทิยานพินธ 

  เลขลําดับที่ 8    หมายถงึลาํดบัวชิาในแตละกลุม  

              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152611 ทฤษฎอีงคการและการพัฒนาองคการทางการศกึษา 3(3-0-6) 

01152691 ระเบยีบวธิวีจัิยขั้นสงูทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

01152697 สมัมนา  1 

01152699 วทิยานพินธ 3 

  รวม 10( --) 

 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152612 การพฒันาภาวะผูนําทางการศกึษา 3(3-0-6) 

01152631 นโยบายและทรัพยากรทางการศกึษา 3(3-0-6) 

01152692 การวจัิยเชิงคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

01152697 สมัมนา  1 

01152699 วทิยานพินธ 3 

  รวม 13(--) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152617 ประเดน็ปจจุบนัและแนวโนมทางการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 

01152697 สมัมนา  1 

01152699 วทิยานพินธ 6 

 วชิาเอกเลอืก 

 

3( - - ) 

 รวม 13( - - ) 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152694 ปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศึกษา 3(0-6-3) 

01152697 สมัมนา  1 

01152699 วทิยานพินธ 6 

  รวม 10( - - ) 

   

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152699 วทิยานพินธ 9 

  รวม 9 

   

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จาํนวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01152699 วทิยานพินธ 9 

  รวม 9 
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***รายวชิาเปดใหม 

***รายวชิาปรบัปรงุ 

 

3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

01152611** ทฤษฎอีงคการและการพัฒนาองคการทางการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Organizational Theory and Educational Organization Development) 

 ทฤษฎอีงคการ  การวเิคราะหองคการ  การบรหิารคณุภาพและกลยทุธการ

พฒันาองคการทางการศกึษาการบรหิารความเสีย่งและความขดัแยง 

การประยุกตแนวคดิทฤษฎแีละงานวจัิยเพื่อการพัฒนาองคการทางการศกึษา 

Organizational theory; organizational analysis; quality management and 

organization development strategy; risk and conflict administration; application 

of theory and research for educational organization development. 

 

01152612* การพฒันาภาวะผูนาํทางการศกึษา                                   3(3-0-6) 

(Development of Educational Leadership) 

แนวคดิและทฤษฎภีาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนาํ และการพัฒนาสมรรถนะผูนํา 

ทางการศึกษา คณุธรรมและจรยิธรรมสาํหรับผูนาํทางการศกึษา การประยุกตแนวคดิทฤษฎี

และงานวจัิยเกีย่วกบัภาวะผูนาํเพือ่การพฒันาวชิาชีพและองคการทางการศกึษา  

Leadership concept and theory; leadership development and competency development 

for educational leaders; moral and ethics for educational leaders; application of theory 

and research on leadership for used in educational profession  

and organization development. 

 

 

 

 

 

01152616** การบรหิารการศกึษาในบรบิทสังคมโลก3(3-0-6) 

(Educational Administration in Global Context) 

การวเิคราะหระบบการศกึษา และการบรหิารการศกึษาในบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

พลวัต นโยบายและนวตักรรมทางการบรหิารการศกึษาในประเทศตางๆการสรางเครอืขาย

ความรวมมอืทางการศกึษา การประยกุตแนวคดิ และงานวจัิยเพือ่การพัฒนาการบรหิาร

การศกึษาไทยใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

          Analysis of educational system;educational administration in Thai society and in 

global context; dynamics, policies, and innovation in educational administration in various 

countries;building of educational cooperation network; application of concepts and 

research for developing Thai educational administration in response to the global change. 
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***รายวชิาเปดใหม 

***รายวชิาปรบัปรงุ 

01152617** ประเดน็ปจจุบนัและแนวโนมทางการบรหิารการศกึษา3(3-0-6) 

(Current Issues and Trends in Educational Administration) 

          ประเดน็เกีย่วกบักฎหมายการศกึษา ศกึษา วเิคราะหประเดน็ปจจุบนัทางการบรหิาร

การศกึษา และแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับหลักสูตร การเรยีนการสอน การวัดและ

ประเมนิผล การประกันคุณภาพการศกึษา และการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน กระบวนทัศน

ทางการบรหิารการศกึษา 

          Issueseducational law; analyses of current issues on Thai educational 

administrationand trends oncurriculum, instruction, assessment and evaluation, 

educational quality assurance, and student quality development; educational 

administration paradigms. 

 

 

01152618* นวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษา3(3-0-6) 

(Innovations inEducational Administration) 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับนวัตกรรม องคการนวตักรรม การพัฒนาและประยุกตนวัตกรรม

ทางการบรหิารการศกึษา งานวจัิยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษา 

Concept and theory of innovation; innovative organization; development and application 

of innovation in educational administration; related research in educational administration 

innovation. 

 

 
01152631** นโยบายและทรัพยากรทางการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Educational Policy and Resources) 

 อทิธพิลดานสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิและเทคโนโลยทีี่มีตอการพัฒนานโยบายทาง

การศกึษา การวเิคราะหและพัฒนานโยบายเพื่อนําไปสูการปฏบิัตใิหสอดคลองกับ

บรบิททางการบรหิารการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศกึษา ความสัมพันธ

ระหวางนโยบายและทรัพยากรทางการศกึษา   

 

 Social, political, economic, and technological influences on development of 

educational policy; analysis and development of educational policy for 

implementation in accordance with the context of educational administration; 

educational resource management; relationship between educational policies and 

resources. 

 

  

 

01152691** ระเบยีบวธิวีจัิยขั้นสงูทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 
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***รายวชิาปรบัปรงุ 

 (Advanced Research Methods in Educational Administration) 

 การวจัิยขั้นสงูทางการบรหิารการศกึษา และการจัดทาํโครงการวจัิย การใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอรสําหรับประมวลผล และการสบืคนขอมูล 

การวเิคราะหผลการเรยีบเรยีงและเขยีนบทความทางวชิาการ และการนําเสนอ  

การอภิปรายผลงานวจัิย การจัดทาํรายงานเพือ่การนาํเสนอในการประชุมและการ

ตพีมิพในวารสารวชิาการ 

 

 Advanced research in educational administration and preparation of research 

proposal;application of information technology and computer data processing and 

retrievals;data analysis;article writing and presentation;group discussion; paper 

preparation for presentation and publication. 

 

 
01152692** การวจัิยเชิงคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา 3(3-0-6) 

 (Qualitative Research in Educational Administration) 

 ทฤษฎ ีและแนวคดิของการวจัิยเชิงคณุภาพ การออกแบบงานวจัิย การรวบรวม

ขอมูล การวเิคราะหขอมูล การแปรผล การอภิปรายผลงานวจัิย การจัดทาํรายงาน

เพือ่การนําเสนอในการประชุมและการตพีมิพในวารสารวชิาการ  

 

 Theories and concepts of qualitative research; research design; data collection, 

data analysis, interpretation discussion; paper preparation for presentation and 

publication. 

 

  

01152694** ปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศึกษา 3(0-6-3) 

 (Educational  Administration Internship) 

 การศกึษา วเิคราะห นาํเสนอแผนและฝกปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศกึษา และ

สมัมนาการฝกปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศึกษา 

 

 Studying, analyzing,proposing plan,and practicing an educational administration 

internship; post-seminar on internship in educational administration. 

 

 
 
 
 
 
 

01152697 สมัมนา 1 

 (Seminar) 
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          การนาํเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่าสนใจทางการบรหิารการศกึษาในระดบั

ปรญิญาเอก 

 

           Presentation and discussion on  interesting topics in educational 

administration at the doctoral degree level. 

 

 

01152698 ปญหาพเิศษ 1-3 

 (Special Problems) 

          การศกึษาคนควาทางการบรหิารการศกึษาระดบัปรญิญาเอก  

และเรยีบเรยีงเขยีนเปนรายงาน 

 

           Study and research in educational administration at the doctoral degree 

leveland compile into a written report. 

 

  

01152699 วทิยานพินธ 1-36 

 (Thesis) 

          วจัิยในระดบัปรญิญาเอก และเรยีบเรยีงเขยีนเปนวทิยานพินธ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.  

3.2. อาจารยประจําหลกัสตูร อาจารยประจํา และอาจารยพเิศษ 

3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

 

ชือ่-นามสกุล 

ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. 

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นางสาวพรอมพไิล  บัวสุวรรณ 

รองศาสตราจารย 

สส.บ.(สังคมสงเคราะห) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2539 

B.A. (Communication Arts) 

Columbia College U.S.A., 2540 

M.S.(Marketing Communication) 

Roosevelt University, U.S.A., 2543 

Ph.D.(Educational Leadership and 

Policy Studies)  

Loyola University, U.S.A., 2546 

3100502963267 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. ครอบครัวและโรงเรียนหุนสวนเพือ่ 

คณุภาพของผูเรียน, 2554 

2. Development of Thailand’s Quality of 

Education Framework through the 

Process of Critical Dialogue, 2011 

3. Partnering with private enterprise: model 

for Thailand’s basic education, 2012 

4. The Role of Agricultural University in 

Rural Transfromation: A Case Study of 

Kasetsart University, 2012 

5. Equity, Diversity, and Inclusion: What can 

we learn from Canada to overcome the 

challenges facing Thai schools in 

implementing ASEAN Educational 

Cooperation, 2013 

6. Impacts and Guidelines to Promote 

Proper Use of ICT among Thai Youth, 

2013 

 

01152616 

01152631 

01152692 

01152696 

01152697 

01152698 

01152699 

 

01152631 

01152692 

01152694 

01152697 

01152698 

01152699 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  งานวจัิย 

1. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 

2555 

2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัว

แปรท่ีมอิีทธิพลตอคณุภาพชีวติการ

ทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร, 2556 

3. ปจจยัเชิงระบบและแนวทางการจดั

การศึกษาท่ีมปีระสทิธิผลของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556  

4. การมสีวนรวมของชุมชนลานนาในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน: 

กรณศึีกษาชุมชนบานปากอย อําเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย, 2557 

5. Development of Thailand’s Quality of 

Education Framework through the 

Process of Critical Dialogue, 2011 

6. Public and Private Partnership in Higher 

Education: A New Paradigm of Practices 

to Promote a Creative Economy. 

Country paper presented to Association 

of Southeast Asian Institutions of Higher 

Learning (ASAIHL) Leadership Summit 

55th year anniversary on Capacity-

Building Global Partnerships for 

Leadership and Excellence in Niagara 

Falls, 2011 
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ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 

 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  7. Unknown Shifts in Uncertain Times: 

Preparing for Tomorrow Today 

Through Education & Partnerships. 

Paper present to Association of 

Southeast Asian Institutions of Higher 

Learning (ASAIHL) international 

conference at sripatum University, 

2012 

8. Partnering with private enterprise: 

model for Thailand’s basic education, 

2012 

9. Thai telecentre management model 

for lifelong learning of Ministry of 

Information and Communication 

Technology, 2012 

10. The Role of Agricultural University in 

Rural Transfromation: A Case Study 

of Kasetsart University. The 3rd 

International Education for Rural 

Transformation (ERT) Symposium, 

2012 

11. The Role of Agricultural University in 

Rural Transfromation: A Case Study 

of Kasetsart University. The 3rd 

International Education for Rural 

Transformation (ERT) Symposium 

(October 15-17, 2012) at MS 

University of Baroda, 2012 

 

  

ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  12. Equity, Diversity, and Inclusion: 

What can we learn from Canada to 

overcome the challenges facing Thai 

schools in implementing ASEAN 

Educational Cooperation? Full paper 

published in the Full Proceeding of 

the 8th Biennial International 

Conference of the Comparative 

Education Society of Asia (CESA), 

2012 

13. Impacts and Guidelines to Promote 

Proper Use of ICT among Thai Youth 

Full paper published in the Full 

Proceeding of the 8th Biennial 

International Conference of the 

Comparative Education Society of 

Asia (CESA), 2013 

14. Dynamics and Challenges of Public 

and Private Partnership in Thai 

Higher Education Institutions to 

Promote a Creative Society. Paper 

presented to Asia Pacific Higher 

Education Research Partnership at 

Hong Kong Institute for Edcuation 

during September 26-28, 2013 

 

  

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  15. Diploma Disease in Thai Higher 

Education. Paper presented to Asia 

Pacific Higher Education Research 

Partnership at RMIT during March 

24-26, 2014 

16. Fostering Holistic Learning through a 

Service Learning Partnership Model. 

Paper presented to The International 

Symposium on Educational for Rural 

Transformation: Reengineering 

Education for Flexible Learning and 

Social Justice. Kathmandu 

University, 2014 
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ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 

 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

2 นายมณฑป  ไชยชิต 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2522 

วท.ม. (ครุศุาสตร-เกษตร) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2536 

3100200426510 

งานวจัิย 

1. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

วทิยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2554  

2. ปจจยัท่ีมอิีทธิพลตอประสทิธิผล 

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร, 

2555 

3. ปจจยัเชิงสาเหตุของความรูสกึถงึการมอง

โลกในแงดทีางวชิาการท่ีสงผลตอความ

ผกูพันตอวชิาชีพ และประสทิธิผลการสอน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัด

ภาคเหนอืตอนบน, 2555 

4. รูปแบบการนํานโยบายพัฒนามหาวทิยาลัย

วจิยัแหงชาติสูการปฏรูิปใน

สถาบันอุดมศึกษา, 2557 

 

 

01152612 

01152641 

01152691 

01152692 

01152697 

01152698 

01152699 

 

01152612 

01152691 

01152694 

01152697 

01152698

01152699 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

3 นายวสุิทธ์ิ วจิติรพัชราภรณ 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวทิยาลัยราชภัฎกาํแพงเพชร, 

2526 

ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) 

มหาวทิยาลัยราชภัฎกาํแพงเพชร, 

2529 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2536 

ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2548 

3620500871727 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. หลักการบริหารสถานศึกษา, 2556 

2. หลักการบริหารงบประมาณและการเงนิทางการ

ศึกษา, 2554 

งานวจัิย 

1. ปจจยัเชิงระบบและแนวทางการจดัการศึกษาท่ีมี

ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2555 

2. รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

เพือ่สันติสุขในจงัหวัดชายแดนภาคใต, 2555 

3. ปจจัยเชิงสาเหตุของความรูสกึถงึการมองโลกในแง

ดทีางวชิาการท่ีสงผลตอความผกูพันตอวชิาชีพ 

และประสทิธิผลการสอนของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน, 2555 

4. การนําเสนอนโยบายการสงเสริมการวจิยัใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 2555 

5. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีมอิีทธิ

ตอคณุภาพชีวติการทํางานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร, 2556 

6. ตัวแปรท่ีมากอนความยึดม่ันผกูพันในงานและ 

การเสริมสรางพลังอํานาจท่ีสงผลตอการปฏบัิตงิาน 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ของอาจารยพยาบาลวทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข, 2557 

 

01152631 

01152645 

01152692 

01152696 

01152697 

01152698 

01152699 

 

01152617 

01152631 

01152694 

01152697 

01152698 

01152699 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  7. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีจดั

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห, 2557 

8. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําทางวชิาการของ

ผูบริหารโรงเรียนศรีตําบล สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2558 

9. อิทธิพลภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนผาน

วัฒนธรรมโรงเรียนการจดัองคการในโรงเรียนและ

การปฏบัิตงิานของครูท่ีสงผลตอคณุภาพผูเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2559 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

4 นางสาวสุดารัตน สารสวาง 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกยีรตินิยมอันดับสอง 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2522 

M.A. (Educational Administration) 

Northeast Missouri State 

University, U.S.A.,2526 

Ed.Sp. (Educational 

Administration) 

University of Missouri-Columbia, 

U.S.A., 2536  

Ph.D. (Educational Administration) 

University of Missouri-Columbia, 

U.S.A., 2538 

3101200360081 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. Book Review: Improving Behaviour and 

Attendance at School. by Susan Hallam, 

Lunne, Rogers, 2010 

2. Equity, Diversity and Inclusion: What can we 

learn from Canada to overcome the 

challenges facing Thai schools in implementing 

ASEAN educational cooperation?, 2556 

3. Sufficiency Economy: Some best practices for 

rural school development in Thailand, 2555 

งานวจัิย 

1. การพัฒนากจิกรรมการมสีวนรวมของ

ผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

อนุบาลพังงาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เขต

พื้นท่ีการศึกษา, 2555 

2. แนวทางการนํานโยบายโรงเรียน

มาตรฐานสากลสูการปฏบัิตใินสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2556 

3. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของกลยุทธ

ภาวะผูนําของผูบริหารคุณลักษณะของครู ผาน

ความกดดันทางวชิาการ และวัฒนธรรมการ

เรียนรูท่ีสงผลตอการเปลีย่นแปลงการสอนของ

ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 

2557 

 

01152611 

01152613 

01152621 

01152696 

01152697 

01152698 

01152699 

 

01152611 

01152616 

01152618 

01152694 

01152697 

01152698

01152699 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

  4. อิทธิพลของแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของงาน 

และแรงจูงใจในการทํางานท่ีมผีลตอ

เปาหมายในการทํางานของอาจารย

มหาวทิยาลัยราชภัฎ, 2557 

5. Improving Behaviour and Attendance 

at School, 2010 

6. Sufficiency Economy: Some Best 

practices from Rural School 

Development in Thailand. Education for 

Rural Transformation (ERT) Good 

Practices from National and 

International Perspectives, Volum 2: 

The “Schooling” Challenge, 2013 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

5 นางอัจฉรา นิยมาภา 

อาจารย 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม, 

2526 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2539 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2551 

3101700186608 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. การบริหารวชิาการ, 2556 

2. Guidelines for Academic Leadership 

Development of School Director in 

The Sara Buri Primary Educational 

Service Area 2 Office under the 

Office of Basic Education 

Commission, 2556 

งานวจัิย 

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ประสทิธิผลของโรงเรียนตนแบบการ

พัฒนาสูประชาคมอาเซยีน, 2557 

2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการ

ประกนัคณุภาพภายในของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2557 

3. แนวทางการเตรียมความพรอม

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

เตรียมทหารเพือ่รองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน, 2557 

4. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําทาง

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สระบุร ีเขต 2, 2557 

 

01152612 

01152697 

01152699 

01152611 

01152616 

01152618 

01152694 

01152697 

01152698 

01152699 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. อาจารยประจํา 
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ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 

 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนคร, 2521 

M.A. (Education Administration) 

Panjab University, India., 2529 

Ed.D. (Education Administration) 

University of New South Wales, 

Australia., 2544 

3100600375785 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. ชุดแบบเรียนภาษาจนีระดับประถมศึกษาปท่ี 4 

ถงึ มัธยมศึกษาปท่ี 3, 2554 

2. ชุดแบบเรียนภาษาญีปุ่นระดับประถมศึกษาปท่ี 

4 ถงึ มัธยมศึกษาปท่ี 3, 2554 

งานวจัิย 

1. การนําเสนอนโยบายการสงเสริมการวจิยัใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 2555 

2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางความ

ฉลาดทางอารมณและแรงผลักดันการ

เปลีย่นแปลงของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2556 

3. อิทธิพลของบทบาทและคุณลักษณะงานของ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูบรรยากาศ

โรงเรียนท่ีมตีอประสทิธิภาพการสอนของครู

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558 

4. รูปแบบการบริหารจดัการเครือขายการ

ฝกงานในสถานประกอบการสําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงของ

วทิยาลัยอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา, 2558 

01152692 01152692 

01152699 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

2 นายวนัิย ดําสุวรรณ 

รองศาสตราจารย 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 

เกยีรตินิยม 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

บางแสน, 2521 

ค.ม.(การประถมศึกษา) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

2528 

วท.ด.(การวจิยัพฤติกรรม

ศาสตรประยุกต) 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ประสานมติร, 2541 

3120101825637 

งานแตงเรยีบเรยีง 

การวจิัยขัน้สูงทางการบริหารการศึกษา,2553 

งานวจัิย 

1. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

วทิยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554 

2. ปจจัยเชิงสาเหตุของคามรูสกึถงึการมองโลกใน

แงดทีางวชิาการท่ีสงผลตอความผกูพันตอ

วชิาชีพ และประสทิธิผลการสอนของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดภาคเหนอื

ตอนบน, 2555 

3. ภาวะผูนําของผูบริหารและบรรยากาศโรงเรียน

ท่ีสงผลตอความรวมมอืระหวางบาน โรงเรียน 

ชุมชน และความไววางใจในโรงเรียนเอกชน 

กรุงเทพมหานคร, 2556 

4. การพัฒนาขอความระบุอตัลักษณเพือ่สราง

ตัวช้ีวัดในการประเมนิอัตลักษณโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน, 2558 

 

01152691 

01152699 

 

01152691 

01152699 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

3 นางสุชาดา  นันทะไชย 

รองศาสตราจารย 

ค.บ. (ประถมศึกษา) 

เกยีรตินิยม 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

2515 

ค.ม. (ประถมศึกษา) 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

2519 

Ph.D. (Educational 

Administration) 

Illinois State University, U.S.A., 

2545 

3100602833390 

งานแตงเรยีบเรยีง 

1. จริยธรรมวชิาชีพสําหรับผูบริหารทางการศึกษา, 2554 

2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

บริหารโรงเรียน, 2554 

งานวจัิย 

1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัท่ีมอิีทธิพลตอ

แบรนดโรงเรียนเอกชน, 2557 

2. โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนของพฤติกรรมการ

ทํางานท่ีมุงนวัตกรรมของอาจารยพยาบาล ในสถาบัน

สมทบคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล, 2557 

3. สมรรถนะทางการบริหารท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

บริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาในประเทศไทย, 2557 

4. การเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของ

ผูบริหารสตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ,2557 

5. ปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิผลโรงเรียนเอกชนในประเทศ

ไทย, 2557 

 

01152697 

01152699 

 

01152612 

01152697 

01152699 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชือ่-นามสกุล  ภาระงานสอน 
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 ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.  

ทีส่าํเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวบตัรประชาชน 

ผลงานทางวชิาการ ปจจุบัน หลักสูตร 

ปรับปรุง 

4 นายสน่ัน  ประจงจติร 

อาจารย 

กศ.บ. (ฟสกิส) 

วทิยาลัยวชิาการศึกษาประสานมติร, 

2507 

กศ.ม. (การแนะแนว) 

วทิยาลัยวชิาการศึกษาประสานมติร, 

2515 

M.Ed. (Educational Administration) 

The University of Alberta, 

CANADA,2523 

Ph.D. (Educational 

Administration) 

The University of Alberta, 

CANADA,2527 

3100503541013 

งานวจัิย 

1. ปจจยัเชิงสาเหตุดานการบริหารท่ีสงผล

ตอการลาออกจากงานของครูโรงเรียน

เอกชน,2555 

2. ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร 

ลักษณะงานของครู และแรงจูงใจในการ

ทํางานของครูท่ีสงผลตอคุณภาพการ

ปฏบัิตงิานของครูโรงเรียนเอกชน, 2556 

3. ปจจยัการบริหารตนเองท่ีสงผลตอผล

การปฏบัิตงิานของผูบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน, 2556 

4. ปจจยัท่ีมอิีทธิพลตอความสัมพันธ

ระหวางความผูกพันตอองคการและ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ 

ของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล, 2557 

01152617 01152617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกจิศึกษา) (ถาม)ี 
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4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

การฝกปฏบิตัวิชิาชีพทางการบรหิารการศกึษากาํหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ดงันี้  

1. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสรมิใหมคีวามประพฤตปิฏบิัตติามหลักคุณธรรม

จรยิธรรม 

2. สามารถพฒันาหรอืประยกุตนวตักรรมหรอืสรางองคความรูใหมทางการบรหิารการศึกษา  

3. สามารถคดิ วเิคราะหสรางสรรค และนําประสบการณที่ไดรับไปผสมผสานกับ

ประสบการณจากหนวยงานเดมิ 

4. มคีวามรับผิดชอบในการดําเนนิงานตนเองและรวมมอืกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

5. สามารถสือ่สารและใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

4.2 ชวงเวลา 

ตามแผนการศกึษา  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นสิติฝกปฏบิตักิารวชิาชีพผูบรหิารสถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษาทีส่นใจไมนอยกวา 90 

ช่ัวโมงโดยฝกปฏบิัติการบรหิารสถานศึกษารอยละ 50 และฝกปฏบิตักิารบรหิารการศึกษารอยละ 50 

ภาคปลายช้ันปที ่2 

 

5. ขอกาํหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรอืงานวจัิย (ถามี) 

5.1 คําอธบิายโดยยอ 

 นสิติตองลงทะเบยีนรายวชิาวทิยานพินธทั้งหมดจํานวน 36 หนวยกติ ในการเรยีนรายวชิา

วทิยานพินธไดกําหนดใหนสิติดําเนนิการเสนอโครงการวทิยานพินธตอกรรมการหลักสูตร และ

ดําเนนิการวจัิยตามหลักการวจัิยที่ถูกตอง และคํานงึคุณภาพของงานวจัิย โดยการดูแลของอาจารย  

ที่ปรกึษาวทิยานพินธ นอกจากนัน้นสิติตองเผยแพรผลงานวจัิยตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาของบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 

มาตรฐานผลการเรยีนรูจากการทําวทิยานิพนธของนิสติ ดงัน้ี  

 นสิติมคีวามสามารถในการจัดทําวทิยานพินธที่ใชกระบวนการวจัิยที่ถูกตองและมคีุณภาพ 

ขอบเขตของการวจัิยเปนการสรางองคความรูดานการบรหิารการศึกษา ตลอดจนวชิาชีพทางการ

บรหิารการศึกษา 
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5.3 ชวงเวลา 

ตามแผนการศกึษา 
 

5.4 จํานวนหนวยกติ 

วทิยานพินธ 36 หนวยกติ 
 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 แตงตั้งอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ 

5.5.2  จัดทําแผนการจัดทําวทิยานพินธสําหรับนสิติตลอดหลักสูตร 

5.5.3  คณาจารยจัดเวลาการใหคาํปรกึษาในการเรยีนตามวนัและเวลาทีก่าํหนด 

5.5.4เตรยีมขอมูลวารสารทางวชิาการเพือ่ใหนสิติเผยแพรผลงานวจัิย  
 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

5.6.1 ผานการนําเสนอโครงการวทิยานพินธตอกรรมการบรหิารหลักสูตร 

5.6.2 ผานการสอบปากเปลาขั้นสดุทาย 

5.6.3 เผยแพรผลงานวจัิยในวารสารที่มผูีทรงคุณวุฒติรวจสอบ 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรูและกลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนิสติ กจิกรรมท่ีจะทําใหนสิติ 

มคีวามเปนผูนาํทีม่วีสิยัทศันกาวไกล มจีริยธรรม 

ความรับผดิชอบ คิดริเร่ิมสรางสรรคองคความรู

ใหมโดยใชกระบวนการวจิัย มคีวามสามารถบริหาร

จัดการและทํางานเปนทมีที่มุงผลสัมฤทธิ์ความเปน

เลศิ 

 

1. จัดการเรยีนการสอนสอดแทรกคุณลักษณะ 

พเิศษของนสิติในรายวชิาตางๆ 

2. จัดโครงการพัฒนานสิติที่มุงเนนคุณลักษณะ 

พเิศษอยางเหมาะสม 

3.  ฝกประสบการณในการพัฒนาตนเองตาม 

     คณุลกัษณะพเิศษทีก่าํหนด 

4. การศกึษาดูงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองค 

ความรูและนวตักรรมทางการบรหิารการศกึษา 

 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 
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ดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มภีาวะผูนํา รเิริม่ สงเสรมิใหมี

ความประพฤตปิฏบิตัติามหลกั

คณุธรรม จรยิธรรม ในองคการ

และในชุมชนทีก่วางขวางขึ้น 

2. สามารถจัดการกับปญหาทาง

คณุธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอนใน

บรบิททางวชิาการหรอืวชิาชีพ

ทางการบรหิารการศกึษา 

1. เรยีนรูจากสื่อ เทคโนโลยี 

ทีห่ลากหลายเพือ่นาํมาอภิปราย

รวมกนั 

2. สงเสรมิใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  

ใครครวญอยางลกึซึ้งจากภายใน 

ดวยตนเอง 

3. ฝกปฏบิัติใหเผชิญกับปญหาและ

หาหนทางแกไขจาก

ประสบการณตรง 

1. การสงัเกตจากพฤตกิรรม 

การแสดงออก 

2. การสะทอนความคดิตนเอง 

3. การประเมนิจากผลงาน 

4. การประเมนิโดยเพือ่นและผูที่

เกี่ยวของ 

 

ดานความรู 
 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มคีวามเขาใจอยางถองแทและลกึซึ้ง

ในองคความรูที่เปนแกน 

ในศาสตรทางการบรหิารการศกึษา 

2. มคีวามรูเทคนคิการวจัิยและพัฒนา

ขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับทางการ

บรหิารการศกึษาไดอยางชาญฉลาด 

3. สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสราง 

องคความรูใหมทางการบรหิาร 

การศกึษา 

1. สงเสรมิการจัดการเรยีนการ 

สอน แบบบรรยาย อภิปราย  

วเิคราะห สงัเคราะห และ 

ศกึษาคนควาดวยตนเอง  

2. สงเสรมิการสอนทีเ่นนวจัิย 

เปนฐาน 

3. สงเสรมิการสอนทีเ่นน 

ประสบการณและการปฏบิัติ 

จรงิ 

1. การสงัเกตจากพฤตกิรรม  

การแสดงออก 

2. การนาํเสนอผลงาน 

3. การประเมนิจากช้ินงาน 

4. การทดสอบความรู 

 

 

 

 

 

 

 

ดานทักษะทางปญญา 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. สามารถใชความเขาใจอนัถองแท

ในทฤษฎแีละเทคนคิใน 

การแสวงหาความรูใน 

การวเิคราะหประเดน็ปญหา

สาํคญัทางการบรหิารการศกึษา

ไดอยางสรางสรรคและพฒันา 

แนวทางการแกไขปญหาดวย

วธิกีารใหมๆ  

2. สามารถสงัเคราะหผลงานการ

วจัิยและทฤษฎทีางการบรหิาร 

การศกึษาเพื่อพัฒนาความรู 

ความเขาใจใหมทีส่รางสรรค โดย 

บรูณาการแนวคดิตางๆ ทั้งจาก 

 ภายในและภายนอกสาขาวชิา 

3.  สามารถออกแบบและดาํเนนิการ 

วจัิยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่ 

เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู 

ใหมหรอืปรับปรุงแนวปฏบิตัิ 

ในวชิาชีพทางการบรหิาร 

การศกึษาอยางมนีัยสําคัญ 

1. จัดกระบวนการเรยีนการ 

สอนแบบรวมมอื ฝกทักษะ 

การคดิอภิปรายแลกเปลีย่น 

เรยีนรู 

2. สงเสรมิใหเขารวมประชุม

และเสนอผลงานทาง

วชิาการในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ 

3. ฝกปฏบิตัใินการคดิรเิริม่ 

สรางสรรควเิคราะห

สถานการณในการ

แกปญหา และพฒันางาน

การบรหิารการศกึษาได 

 

1. การสงัเกตจากพฤตกิรรม  

การแสดงออก  

การสนทนากลุม 

การใหขอมูลปอนกลับ 

2.  การนําเสนอผลงาน 

3. การประเมนิจากผลงาน 

4. การประเมนิโดยเพือ่นและ 

ผูที่เกี่ยวของ 
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มภีาวะผูนาํ ความสามารถสงูในการ 

แสดงความคดิเห็นทางวชิาการและ 

วชิาชีพ 

2. สรางปฏสิมัพนัธในกจิกรรมกลุมอยาง

สรางสรรค และแสดงออกถงึความ

รับผิดชอบ มุงม่ันในการพัฒนาตนเอง 

และองคกรอยางตอเนื่อง  

1. สงเสรมิกระบวนการคดิรเิริม่ 

สรางสรรค วเิคราะห วพิากษ 

สถานการณและประยกุตใช 

แนวคดิ ทฤษฎใีนการพัฒนา 

วชิาการและวชิาชีพ 

2.สงเสรมิการจัดกระบวนการ 

เรยีนการสอนแบบรวมมอื  

เนนการทํางานเปนกลุม  

อภิปรายแลกเปลีย่นเรยีนรู  

การสะทอนความคดิ 

1. การสงัเกตจากพฤตกิรรม  

การแสดงออก การสนทนา 

กลุม การใหขอมูลปอนกลับ 

2. การนาํเสนอผลงาน 

3. การประเมนิจากช้ินงาน 

4. การประเมนิจากตนเอง  

และจากเพือ่น 

 

    

 

ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณติศาสตรและ 

สถติเิพื่อนํามาใชในการศกึษาคนควา 

ในประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุป 

ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดาน 

ตางๆ โดยเจาะลกึในประเด็นปญหา 

การบรหิารการศกึษาทีส่าํคญั 

2. สามารถสือ่สารอยางมปีระสทิธภิาพดวย

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 

ทั้งในวงการวชิาการและวชิาชีพ รวมถงึ

ชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทัง้ใน

รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ

ผานสิง่ตพีมิพทางวชิาการและวชิาชีพ 

รวมทั้งวทิยานพินธหรอืโครงการคนควาที่

สําคัญ 

1. สงเสรมิการสบืคนขอมูล 

จากเทคโนโลยี 

สารสนเทศไดอยางลกึซึ้ง 

และกวางขวาง  

2. สงเสรมิใหนาํเสนอ 

ผลงานทีเ่ปนวธิปีฏบิตัทิีด่ี 

โดยใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศขัน้สูงอยาง 

หลากหลาย  

3. สงเสรมิการฝก 

ปฏบิตักิารคดิวเิคราะห  

คํานวณ และแปลผล 

ขอมูลทั้งเชิงปรมิาณและ 

คุณภาพ 

1. การสงัเกตจากพฤตกิรรม  

การแสดงออก การใหขอมูล 

ปอนกลับ 

2. การนาํเสนอผลงาน 

3. การประเมนิจากผลงาน 

ที่ปฏบิัติโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. การทดสอบ 
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3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู จากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

รายวชิา 

1. ผลการเรยีนรู

ดานคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

2. ผลการเรยีนรูดานความรู 3. ผลการเรยีนรูดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ผลการเรยีนรูดาน

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

5. ผลการเรยีนรู

ดานทักษะในการ

วิเคราะหการ

ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

01152611 ทฤษฎอีงคการและการพัฒนาองคการทางการศึกษา             

01152612 การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา             
01152616การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก                                       
01152617 ประเด็นปจจบุนัและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา             
01152618นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา             
01152631นโยบาย และทรัพยากรทางการศึกษา                                                
01152691ระเบียบวธีิวจิัยขัน้สูงทางการบริหารการศึกษา                                      
01152692การวจิัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา                                      
01152694ปฏบัิติวชิาชีพการบริหารการศึกษา                                      
01152697 สัมมนา                                                                                       
01152698ปญหาพเิศษ                                           
01152699วทิยานิพนธ                                                                                  

หมายเหตุ     ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
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หมายเหตุ 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

1. มภีาวะผูนาํ รเิริม่ สงเสรมิใหมคีวามประพฤตปิฏบิตัติามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ในองคการและใน

ชุมชนทีก่วางขวางขึ้น 

2. สามารถจัดการกบัปญหาทางคณุธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอนในบรบิททางวชิาการหรอืวชิาชีพ

ทางการบรหิารการศกึษา 
 

ความรู 

1. มคีวามเขาใจอยางถองแทและลกึซึ้งในองคความรูทีเ่ปนแกนในศาสตรทางการบรหิารการศกึษา 

2. มคีวามรูเทคนคิการวจัิยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับทางการบรหิารการศกึษาไดอยางชาญฉลาด  

3. สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรางองคความรูใหมทางการบรหิารการศกึษา  
 

ทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชความเขาใจอนัถองแทในทฤษฎแีละเทคนคิในการแสวงหาความรูในการวเิคราะหประเดน็

ปญหาสาํคญัทางการบรหิารการศกึษาไดอยางสรางสรรคและ พฒันาแนวทางการแกไขปญหาดวย

วธิกีารใหมๆ  

2. สามารถสงัเคราะหผลงานการวจัิยและทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษาเพือ่พฒันาความรูความ

เขาใจใหมทีส่รางสรรคโดยบรูณาการแนวคดิตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิา  

3. สามารถออกแบบและดําเนนิการวจัิยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม

หรอืปรับปรุงแนวปฏบิตัใินวชิาชีพทางการบรหิารการศึกษาอยางมนียัสาํคญั 
 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มภีาวะผูนาํ ความสามารถสงูในการแสดงความคดิเห็นทางวชิาการและวชิาชีพ  

2. สรางปฏสิมัพนัธในกจิกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถงึความรับผิดชอบ มุงม่ันในการ

พัฒนาตนเอง และองคกรอยางตอเนื่อง 
 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณติศาสตรและสถติเิพื่อนํามาใชในการศกึษาคนควา ในประเด็น

ปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลกึใน

ประเดน็ปญหาการบรหิารการศกึษาทีส่าํคญั 

2. สามารถสือ่สารอยางมปีระสทิธภิาพดวยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบักลุมบคุคลตางๆ ทั้งในวงการ

วชิาการและวชิาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่เปนทางการและไม

เปนทางการผานสิง่ตพีมิพทางวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งวทิยานพินธหรอืโครงการคนควาทีส่าํคญั  
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หมวดท่ี 5 กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการประเมนิผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

2.1 ระดบัรายวชิาประเมนิจาก 

การประเมนิระหวางเรยีนและหลงัเรยีนในแตละรายวชิา นาํผลการประเมนิมาปรับปรุงการสอนการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนสิติสําเร็จการศึกษา  การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรยีนรูของนสิติ  

2.2 ระดับหลักสูตรประเมนิจาก 

คุณลักษณะของดุษฎบีัณฑติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และความกาวหนาในวชิาชีพของบัณฑติที่วัด

เปนรูปธรรมได อาท ิ(1) จํานวนผลงานทางวชิาการ, (2) จํานวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชีพ, (3) จํานวน

กจิกรรมการกศุลเพือ่สงัคมและประเทศชาติ, (4) จํานวนกจิกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอ

สังคม 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
 

1. การเตรยีมการสาํหรับอาจารยใหม 

มกีารเตรยีมแผนการพัฒนาอาจารย และคูมอืการปฏบิัตงิานสําหรับการศึกษาดวยตนเอง ตลอดจน  

หลักสูตรและแนวปฏบิัตติางๆ 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

 2.1.1สนับสนุนโดยจัดซื้อสื่อเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรยีน การสอนตามรายวชิา 

ที่รับผิดชอบ 

 2.1.2  จัด สรรทุนการศึกษาดูงานสําหรับคณาจารยทุกคนทัง้ในและตางประเทศ 
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2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดานอืน่ ๆ  

 2.2.1ประสานภาควชิาฯจัดทุนสนับสนุนคณาจารยเพื่อใชในการ วจัิยและเอกสารทางวชิาการ 

อื่น ๆ 

 2.2.2  สนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรผลงานทางวชิาการในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร 

1.1 มคีณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําตลอดจนแนวปฏบิัตใิหแก  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1.2  มอีาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรวมกบัผูบรหิารของคณะและอาจารย

ผูสอนตดิตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง  

      1.3มกีารแตงตัง้คณะกรรมการทวนสอบในระดับหลักสูตรทุกดานประเมนิผลการสอนอยางนอย 2 คร้ังใน 1 

ภาคการศกึษา และนาํผลการประเมนิการสอนของอาจารยผูสอนมาปรับปรุงการสอน 

      1.4คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ป ทาํการประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูรตอไป 

 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

2.1.1 มกีารวางแผนงบประมาณเพือ่ใชจัดกจิกรรมการเรยีน และงานโครงการตามทีก่าํหนด  

2.1.2 มกีารจัดซื้อตํารา และสื่อการสอนอยางเพยีงพอ 

2.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมอียูเดมิ 

 2.2.1  มคีวามพรอมในเรือ่งทรัพยากรสาํหรับใชจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน เชน ตาํราหนังสอือางองิ สื่ออิ

เลกทรอนกิสอยางเพยีงพอ 

2.2.2  มคีวามพรอมในเรือ่งทรัพยากรสาํหรับใชจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 

2.3.1  มกีารศกึษาความตองการในการใชตาํรา หนงัสอือางองิ และสือ่ตางๆ จากคณาจารยประจํา  

วชิาทกุคน 

2.3.2 มกีารจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดซื้อตาํรา และผลติหนงัสอืทางวชิาการ รวมทั้งสือ่

อเิลคทรอนกิสอืน่ๆ ไวลวงหนา 

 

2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
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  มกีารตดิตามและประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากรอยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

3.  การบรหิารคณาจารย 

 3.1  การรับอาจารยใหม 

มรีะเบยีบและหลกัเกณฑของมหาวทิยาลยัในการรับอาจารยใหม 

3.3 การมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

มกีารวางแผนและดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิการมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการตดิตาม  

และทบทวนหลักสูตร 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพเิศษ 

กําหนดแนวทาง และคุณสมบัตคิณาจารยพเิศษโดยแตงตัง้บุคคลที่มีความเช่ียวชาญและ  

ความสามารถพเิศษเฉพาะสาขาวชิา และทีเ่กีย่วของตามความจําเปน  

 

4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มกีารกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏบิัตงิาน 

มกีารวางแผนและดําเนนิการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏบิัตงิาน 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ 

5.1 การใหคําปรกึษาดานวชิาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

 5.1.1 จัดใหมกีารทาํคูมอื และการปฐมนเิทศนสิติใหมภายในสปัดาหแรกทีเ่ขาศกึษา ทั้งระดบัคณะ

ศกึษาศาสตร และสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา เพือ่ช้ีแจงใหนสิติไดเขาใจถงึหลกัสตูร การวางแผน  

การเรยีน การทาํวทิยานพินธ แหลงการเรยีนรู ไดพบปะคณาจารยและรุนพี ่ 

 5.2.1 จัดใหมอีาจารยทีป่รกึษาวชิาการดแูลนสิติเปนรายบคุคลอาจารยกาํหนดเวลา  

ในการใหคําปรกึษาแกนสิติอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

5.2  การอทุธรณของนิสติ 

 นสิติสามารถยื่นอุทธรณไดโดยใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรกึษาประจําตัวนสิติและภาควชิา  

ที่สังกัด เสนอตอคณบดบีัณฑติวทิยาลัย 

 

 

 

6. การสํารวจความตองการทั้งเชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอื  
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ความพงึพอใจของผูใชบณัฑิตตอการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลกัสตูร 

  มกีารวจัิย ประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ตามความ

คดิเห็นของผูใชบัณฑติ 

 

7. ตวับงชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวน

รวมในการประชุม เพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวน

การดําเนนิงานหลักสูตร 

    

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

    

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

    

4. จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการดาํเนนิการของประสบการณภาคสนาม 

(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิ้นสดุปการศกึษา 

    

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละป

การศกึษา 

    

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ

การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู จากผลการ

ประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีแ่ลว 

    

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
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8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอื

คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 

    

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรอืวชิาชีพอยางนอยปละหนึง่คร้ัง 

    

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชีพไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

    

11. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปสุดทาย/บณัฑติใหม

ที่มตีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม

เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 

หมวดท่ี 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

1. มกีารประเมนิกลยุทธการสอน เชน 

1.1 การสังเกตพฤตกิรรมและการโตตอบของนสิติ 

1.2 การประชุมคณาจารยในภาควชิา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและขอคําแนะนํา  

1.3 การสอบถามจากนสิติ 

2. มกีารประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

2.1 ประเมนิจากนสิติเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวธิกีารสอน การตรง 

  ตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วตัถปุระสงคของรายวชิา เกณฑการวดัและประเมนิผล และการ  

ใชสือ่การสอน 

2.2 ประเมนิโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

มกีระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน 

ประเมนิหลักสูตรในภาพรวมโดยนสิติช้ันปสุดทาย 

2.1 ประชุมผูแทนนสิติกับผูแทนอาจารย 

2.2 ประเมนิโดยที่ปรกึษาหรอืผูทรงคุณวุฒจิากรายงานผลการดําเนนิการหลักสูตร 
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2.3 ประเมนิโดยผูใชบัณฑติหรอืผูมสีวนเกี่ยวของอื่นๆ 

3. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอยีดของ  

หลักสูตร โดย 

3.1 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 

 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 การนาํขอมูลจากการรายงานผลการดาํเนนิการรายวชิาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร  

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนนิการประจําปเสนอหัวหนาภาควชิา  

4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการดําเนนิการหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

วช.มก. 2-1 
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ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1. รหัสวชิา   011526123(3 – 0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  การพฒันาภาวะผูนาํทางการศกึษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ  Development of Educational Leardership 

2. รายวชิาท่ีขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

( )  วชิาเอกในหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

  ( )  วชิาเอกบังคับ 

  (     )  วชิาเอกเลอืก 

(     )  วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร.......................................สาขาวชิา.................................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการเปดรายวชิา 

 ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทนัความเปลีย่นแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสงูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ.2556 

7. คําอธบิายรายวชิา (Course Description) 

 แนวคดิและทฤษฎภีาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนาํ และการพฒันาสมรรถนะผูนาํทางการศกึษา  

คณุธรรมและจรยิธรรมสาํหรับผูนาํทางการศกึษา การประยุกตแนวคดิทฤษฎแีละงานวจัิยเกี่ยวกับ

ภาวะผูนาํเพือ่การพฒันาวชิาชีพและองคการทางการศกึษา  

Leadership concept and theory; leadership development and competency development for 

educational leaders; moral and ethics for educational leaders; application of theory and research on 

leadership for used in educational profession and organization development. 

 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน 
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รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร -ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง ) 

1. รหัสวชิา   01152618      3(3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  นวตักรรมทางการบรหิารการศกึษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Innovations in Educational Administration 

2. รายวชิาท่ีขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

( )  วชิาเอกในหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

  ( )  วชิาเอกบังคับ 

  (     )  วชิาเอกเลอืก 

(     )  วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร.......................................สาขาวชิา.................................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการเปดรายวชิา 

  ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทนัความเปลีย่นแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสงูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ.2556 

7. คําอธบิายรายวชิา (Course  Description) 

 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับนวัตกรรม องคการนวตักรรม การพัฒนา และประยุกตนวัตกรรม

ทางการบรหิารการศกึษา งานวจัิยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษา 

Concept and theory of innovation; innovative organization;development and application of 

innovation in educational administration;related research in educational administration innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-1 
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8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

  ระดบับัณฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1. รหัสวชิา  01152611  3(3 – 0-6) 

 ชือ่วชิาภาษาไทย  ทฤษฎอีงคการและการพัฒนาองคการทางการศึกษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Organizational Theory and Educational Organnization Development 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

 ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทนัความเปลีย่นแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสงูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิง่ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

01152611 ทฤษฎอีงคการและ3 (3-0-6) 

การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา 

             Organizational Theory and 

Educational Leadership Development 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ทฤษฎอีงคการ การวเิคราะห 

องคการทางการศึกษา ทฤษฎภีาวะผูนํา 

การพัฒนาภาวะผูนําทางคุณธรรม และ 

ผูนําทางการศึกษา การประยุกตแนวคดิ 

ทฤษฎแีละงานวจิยัดานองคการและ 

ภาวะผูนํามาประยุกตในการบริหารการ 

เปลีย่นแปลงองคการ 

Organizational theory, analysis 

of  educational organization, leadership 

theories, moral leadership and educational 

leadership development. application of 

concepts, theories and research on organization 

and leadership for organization change 

management. 

01152611 ทฤษฎอีงคการและการพัฒ3 (3-0-6) 

องคการทางการศึกษา 

Organizational Theory and Educational Organization 

Development 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี) 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ทฤษฎอีงคการ  การวเิคราะหองคการ  การบริหาร

คุณภาพและกลยุทธการพัฒนาองคการทางการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง การประยุกต

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัเพือ่การพัฒนาองคการทาง

การศึกษา 

 

 

Organizational theory; organizational analysis; 

quality administration and educational organization 

development strategy; risk and conflict 

administration; application of theory and research 

for educational organization development. 

 

เปลีย่นช่ือวชิา 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวชิา 
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8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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   แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร -ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง ) 

1.รหัสวชิา   01152616         3(3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  การบรหิารการศกึษาในบรบิทสังคมโลก 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Educational Administration in Global Context 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวชิา  

 ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสูงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิง่ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

01152616 การบริหารการศึกษาใน3 (3-0-6) 

บริบทสังคมโลก    

Educational Administration in Global Context 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การวเิคราะหระบบการศึกษา และการบริหาร

การศึกษาในบริบทสังคมไทย และสังคมโลก 

พลวัต นโยบายและนวัตกรรมทางการบริหาร

การศึกษาในประเทศตางๆ  การประยุกตแนวคดิ 

และงานวจิัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการสราง

ความรวมมอืทางการศึกษา และการบริหาร

การศึกษาไทยใหสอดรับกบัความเปลีย่นแปลงใน

สังคมโลก 

Analysis of educational system, educational 

administration in Thai society and in global 

context. Dynamics, policies and innovation in 

educational administration in various countries. 

Application of concepts and research for 

developing educational collaboration and 

administration to respond to the global change. 

01152616การบริหารการศึกษาใน3 (3-0-6) 

บริบทสังคมโลก 

Educational Administration in Global Context 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี) 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การวเิคราะหระบบการศึกษา และการบริหาร

การศึกษาในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก พลวัต 

นโยบายและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาใน

ประเทศตางๆการสรางเครือขายความรวมมอืทาง

การศึกษา การประยุกตแนวคดิ และงานวจิัยเพือ่

การพัฒนาการบริหารการศึกษาไทยใหสอดรับกบั

ความเปลีย่นแปลงในสังคมโลก 

 

Analysis of educational system; educational 

administration in Thai society and in global 

context; dynamics, policies, and innovation in 

educational administration in various countries; 

building of educational cooperation network; 

application of concepts and research for 

developing Thai educational administration in 

response to the global change. 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

8. อาจารยผูสอน 
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รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร -ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง ) 

1.รหัสวชิา   01152617      3(3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  ประเดน็ปจจุบนั และแนวโนมทางการบรหิารการศกึษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Current Issues and Trends in Educational Administration 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสูงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01152693 ประเด็นปจจบุนัและ3 (3-0-6) 

แนวโนมทางการบริหารการศึกษา 

Current Issues and Trends in Educational 

Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ีคาํอธบิาย 

รายวชิา (Course Description) 

ประเด็นความเคลือ่นไหว 

และความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แนวโนม 

และกระบวนทัศนใหมท่ีมผีลตอ 

การบริหารการศึกษาไทย 

 

 

 

Issues on educational movement and 

change, trends and new paradigms 

affecting Thai educational administration. 

 

 

01152617ประเด็นปจจบุนั และ3 (3-0-6) 

แนวโนมทางการบริหารการศึกษา 

Current Issues and Trends in Educational 

Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี)คาํอธบิาย

รายวชิา (Course Description) 

ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ศึกษา 

วเิคราะหประเด็นปจจบุนัทางการบริหาร

การศึกษา และแนวโนมในอนาคตเกีย่วกบั

หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมนิผล การประกันคุณภาพการศึกษา 

และการพัฒนาคณุภาพผูเรียน กระบวนทัศน

ทางการบริหารการศึกษา 

 Issues educational law; analyses of 

current issues on Thai educational 

administration and trends on curriculum, 

instruction, assessment and evaluation, 

educational quality assurance, and student 

quality development, educational 

administration paradigms. 

เปลีย่นรหัสวชิา 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1.รหัสวชิา   01152631        3(3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  นโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Educational Policy and Resources 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสูงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01152631 นโยบายและทรัพยากร3 (3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Educational Policy and  

Resources 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

อิทธิพลดานสังคม การเมอืง และ

เศรษฐกจิตอการพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษา การ

วเิคราะหนโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา 

ความสัมพันธระหวางนโยบายและการพัฒนา

ทรัพยากรทางการศึกษา ประเด็นเกีย่วกบั

นโยบายและทรัพยากรทางการศึกษารวมสมัย 

Social, political and economic influences on 

the development of educational policies.  

Educational policy-developing process. 

Analysis of educational policies and 

resources.  Relationship between educational 

policies and  resources development.  Issues 

related to contemporary educational policies 

and educational resources. 

 

01152631 นโยบายและทรัพยากร3 (3-0-6) 

ทางการศึกษา 

Educational Policy and  

Resources 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี) 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

อิทธิพลดานสังคม การเมอืง 

เศรษฐกจิและเทคโนโลยีท่ีมตีอการพัฒนา

นโยบายทางการศึกษา การวเิคราะหและ

พัฒนานโยบายเพือ่นําไปสูการปฏบัิตใิห

สอดคลองกบับริบททางการบริหาร

การศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษา ความสัมพันธระหวางนโยบายและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

 Social, political, economic, and 

technological influences on development of 

educational policy; analysis and 

development of educational policy for 

implementation in accordance with the 

context of educational administration; 

educational resource management; 

relationship between educational policies 

and resources. 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงคาํอธิบาย

รายวชิา 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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    แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1. รหัสวชิา   01152691         3(3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  ระเบยีบวธิวีจัิยขั้นสงูทางการบรหิารการศกึษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Advanced Research Methods in Educational Administration 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสูงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ .ศ.2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01152691 ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทาง3 (3-0-6) 

การบริหารการศึกษา         

 Advanced Research Methods in Educational 

Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การวจิัยขัน้สูงทางการบริหารการศึกษา 

และการจัดทําโครงรางการวจิัย การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพวิเตอรสําหรับประมวลผล 

และการสบืคนขอมูล การวเิคราะหผลการเรียบ

เรียงและเขยีนบทความทางวชิาการ และการ

นําเสนอ การอภิปรายผลงานวจิยั การอภิปราย

ผลงานวจิยั การจดัทํารายงานเพือ่การนําเสนอใน

การประชุมและการตีพมิพในวารสารวชิาการ 

 

Advanced research in educational 

administration and preparation of research 

proposal, application of information technology 

and computer data processing and retrievals, 

data analysis, article writing and presentation, 

group discussion. Paper preparation for 

presentation and publication. 

 

01152691 ระเบียบวธีิวจิยัข้ันสูง3 (3-0-6) 

ทางการบริหารการศึกษา       

Advanced Research Methodsin Educational 

Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี) 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การวจิัยขัน้สูงทางการบริหารการศึกษา และ

การจัดทําโครงการวจิัย การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพวิเตอรสําหรับ

ประมวลผล และการสบืคนขอมูล  

การวเิคราะหผล การเรียบเรียงและเขยีน

บทความทางวชิาการ และการนําเสนอ  

การอภปิรายผลงานวจิัย การจัดทํารายงาน

เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพมิพ

ในวารสารวชิาการ 

Advanced research in educational 

administration and preparation of research 

proposal; application of information 

technology and computer data processing 

and retrievals; data analysis; article writing 

and presentation; group discussion; paper 

preparation for presentation and publication. 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงคาํอธิบาย

รายวชิา 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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    แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวชิา   01152692    3 (3-0-6) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  การวจัิยเชิงคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Qualitative Research in Educational Administration 

1. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

2. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

3. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสูงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ .ศ.2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01152692 การวจิัยเชิงคุณภาพทาง3 (3-0-6) 

การบริหารการศึกษา 

Advanced Research Methods in Educational 

Administration  

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ทฤษฎแีละแนวคดิของการวจิัยเชิงคุณภาพ การ

ออกแบบงานวจิยั การรวบรวมขอมูล  

การวเิคราะหขอมูล และการแปลผลการ 

วจิยั รายงานการวจิยั กรณตัีวอยางเกีย่ว 

กับงานวจิัยเชิงคุณภาพ 

 

Theories and concepts of qualitative research, 

research design,data collection, data analysis 

and interpretation, research reports. Case 

studies on qualitative research. 

 

 

01152692 การวจิยัเชิงคณุภาพ3 (3-0-6) 

ทางการบริหารการศึกษา     

              Advanced Research Methods in 

Educational Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี) 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ทฤษฎแีละแนวคดิของการวจิยัเชิงคณุภาพ 

การออกแบบงานวจิัย การรวบรวมขอมูล การ

วเิคราะหขอมูล การแปลผล การอภิปราย

ผลงานวจิัย การจัดทํารายงานเพื่อการ

นําเสนอในการประชุมและการตีพมิพใน

วารสารวชิาการ 

Theories and concepts of qualitative 

research; research design; data collection, 

data analysis, interpretationand discussion; 

paper preparation for presentation and 

publication. 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงคาํอธิบาย

รายวชิา 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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  แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดบับณัฑติศึกษา 

ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวชิา   01152694         3(0-6-3) 

ชือ่วชิาภาษาไทย  ปฏบิตักิารวชิาชีพบรหิารการศึกษา 

ชือ่วชิาภาษาองักฤษ Educational  AdministrationInternship 

2. รายวชิาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

 ()  วชิาเอกในหลกัสตูรศึกษาศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

   ( )  วชิาเอกบังคับ 

   (     )  วชิาเอกเลอืก 

               (    )วชิาบรกิารสาํหรับหลกัสตูร............................สาขาวชิา............................... 

3. วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  ไมมี 

4. วชิาท่ีตองเรยีนพรอมกนั  ไมมี 

5. วนัท่ีจัดทํารายวชิาวันที่ 2 กรกฎาคม2558 

6. วตัถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาใหกาวทนัความเปลีย่นแปลง ใหนสิติมสีมรรถนะสงูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒมิหาวทิยาลัย และสมรรถนะของผูประกอบวชิาชีพผูบรหิาร

สถานศกึษาและผูบรหิารการศกึษา ตามขอบงัคบัครุสุภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ .ศ.2556  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วช.มก. 2-2 
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7. ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงรายวชิา 

รายวชิาเดมิ รายวชิาท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01152694 การฝกปฏบัิตวิชิาชีพทาง3(0-6-3) 

การบริหารการศึกษา 

Internship in Educational Administration 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมม)ี 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การฝกปฏบัิติ การสังเกต การ 

วเิคราะหและการมสีวนรวมในกระบวนการ

บริหารองคการทางการศึกษา โดยใชแนว 

คดิทฤษฎกีารบริหารการศึกษา การสัมมนา 

ประสบการณจากการฝกปฏบัิติวชิาชีพทาง 

การบริหารการศึกษา 

Practices, observations, analyses 

And participations in administration process of 

educational organizations using educational 

administration theory. Seminar on internship in 

educational administration. 

01152694 ปฏบัิตกิารวชิาชีพ3(0-6-3) 

บริหารการศึกษา 

Educational  Administration Internship 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน (ไมม)ี 

วชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั (ไมมี)คาํอธบิาย

รายวชิา (Course Description) 

การศึกษา วเิคราะห นําเสนอแผนและฝก

ปฏบัิตกิารวชิาชีพบริหารการศึกษา สัมมนา

การฝกปฏบัิติการวชิาชีพบริหารการศึกษา 

 

 

Studying, analyzing, proposing plan, and 

practicing educational administration 

internship; post-seminar on internship in 

educational administration. 

เปลีย่นช่ือวชิา 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงคาํอธิบาย

รายวชิา 

 

8. อาจารยผูสอน 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่3 ขอ 3.2 

 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหมวดที ่4 ขอ 3 
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