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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในกระแสโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจโลกมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นเกิดกระแส
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายทุนและการลงทุนอย่างเสรี เป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงหรือขึ้นอยู่กับองค์
ความรู้ ความคิดใหม่ในการสร้างงานและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ระบุภาวการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมก าหนดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้คนไทย
ทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่เป็นฐานในการพัฒนาประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผน  
มุ่งคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเป็นหลักการส าคัญ ประเทศไทยจึงได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคแห่งการเน้นการสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่า (value-based economy) 
ส าหรับการด าเนินการให้มีการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้คนไทยมีความรู้ความสามารถ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเน้นยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลต่อความ
จ าเป็นที่ต้องมีการสร้าง และพัฒนานักบริหารการศึกษาให้เป็นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ลึกซึ้งในวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ 
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ทักษะการบริหาร และการวิจัยขั้นสูงเพ่ือพัฒนา และการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจใหม่ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันการศึกษาข้ันสูงในกระบวนการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
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ที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 52 วรรค 1 ก าหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก ากับให้สถาบันที่ท าหน้าที่
ดังกล่าวมีความพร้อมและเข็มแข็งในการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 53 วรรค 2 
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายที่ก าหนด ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้มีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาดังกล่าวและเพ่ือผลิต
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดท าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งคุณค่าบนฐาน
ศักยภาพทุนมนุษย์ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันสังคมมีการติดต่อเชื่อมโยงให้โลกเป็นสังคมเดียวกัน ระบบคมนาคม การสื่อสาร 

สารสนเทศและระบบการค้าเสรี เข้าสู่ระบบสังคมและแบบแผนการด าเนินชีวิตอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง และการแพร่ขยายของแนวคิดประชาธิปไตย การค้าแบบเสรี และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสาร ยังผลให้สังคมไทยเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลต่อวิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทยและ
ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง เพ่ือแสวงหาอ านาจทั้งทางการเมืองและเริ่มออกห่างจากศาสนา หย่อนยานในศีลธรรม
และจริยธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และจากการกระจาย
ความเจริญของรัฐสู่สังคมชนบท การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมเมืองมีมากขึ้น องค์การส าคัญที่มีบทบาทในการ
อบรมบ่มเพาะความเจริญงอกงามทางการศึกษามีช่องว่างมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว สถานศึกษาจึงควรปลูกฝัง
ถ่ายทอดและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลเมืองคุณภาพด้วยการบริหาร หรือจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 28 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
การศึกษาที่มุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพขั้นสูงและในระบบการศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของการปฏิรูปและแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติเพราะเป็นผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา 

ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาที่มีภูมิรู้ ปัญญา ชี้น าสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพในการ
แสวงหาความจริงและสร้างความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหาร มีทักษะขั้น
สูงทางการวิจัย สามารถท าหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา ชี้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาสู่
ทิศทางท่ีถูกต้อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษากับศาสตร์อ่ืนๆสามารถพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จะเป็นกลไกส าคัญของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12) การปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดจนประกาศคุรุสภาเรื่อง “การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลโดย
บังคับใช้ทางกฎหมายส่งผลตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนาหลักสูตรในการวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา  เนื้อหา
หลักสูตร  ค าอธิบายรายวิชา  ที่มุ่งให้สามารถผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและต่อข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา อันเป็นสิ่งแสดงถึงคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน
องค์กรวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา บัณฑิตมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของ
สังคมและประเทศชาติได้ตามประสงค ์

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ในฐานะของหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หลักสูตรมุ่ง

ผลิตผู้บริหารการศึกษามืออาชีพตอบสนองความต้องการจ าเป็นของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและมิติต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน มุ่งจัดการศึกษาด้วยปรัชญาและสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ คือ 1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม  4) ศึกษา วิเคราะห์ 
และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล สมเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมายาวนาน จากรากฐานของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
และสถาบันผลิตครูชั้นสูงของประเทศ  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จึงด าเนินการสัมพันธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพในแต่ละ
ระดับและระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้ 
ไม่มี 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผู้น าที่สร้างสรรค์บนฐานของคุณลักษณะ สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพและการวิจัย  น าไปสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษาทุกระดับและทุกบริบทของสังคม 

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามุ่งพัฒนาคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและเจตคติด้านการบริหารการศึกษาของบุคคลผู้รับผิดชอบการบริหาร
การศึกษาทุกระดับและทุกระบบ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมบูรณาการเข้า
กับศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารการศึกษา  การจัดการศึกษาด้านการ
บริหารการศึกษาอันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
นี้จะได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการส าคัญของการบริหารและการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร องค์ความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการใหม่ที่
ทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี  มีความเป็นผู้น าและเป็นผู้น าวิชาการในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษาที่จะ
สามารถน าสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์  สามารถรับวิทยาการใหม่พร้อมน ามาปรับใช้ในการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม  ผู้ได้รับการศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ตระหนักรู้
ถึงอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดการและด าเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ  
หลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญส าหรับเตรียมผู้บริหารองค์การทางการศึกษาและองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในระดับต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา ให้เป็นผู้น าทางวิชาการระดับสูงควบคู่ความเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม อันเปี่ยม
ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สังคม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาประเทศไทย 4.0 ในอนาคตอย่าง
มีคุณภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางวิชาการและวิชาชีพทางบริหารการศึกษา  สามารถวิเคราะห์

สังเคราะห์องค์ความรู้ในบริบทที่เก่ียวข้อง สามารถออกแบบการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและ
ลึกซึ้งในวิชาชีพ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการกับความ
ขัดแย้งได ้

3) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถสื่อสารและน าวิชาการสร้างนวัตกรรมทางด้านบริหารการศึกษา 
4) มีภาวะผู้น าขั้นสูงทั้งวิชาการและปฏิบัติ  มีทักษะและสมรรถนะการบริหารการศึกษาระดับสูง มี

ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหารการศึกษา   สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบทาง
ศาสตร์บริหารการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกมี

แผนการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้  

แผนพัฒนา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็น

ครูมืออาชีพ มีความรู้เท่าทัน

วิทยาการและผลิตผลงานทาง

วิชาการแก่สังคม 

1.สนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้สามารถท างานได้

สัมฤทธิผลและท างานทดแทนกนัได้ 

2.ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การเข้า

ร่วมอบรม สัมมนากับหนว่ยงานต่างๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศ  

1.ปริมาณงานทางวิชาการ การ

บริการทางวชิาการในลักษณะ

ต่างๆ 

2.จ านวนอาจารย์ที่เข้าศึกษาดู

งาน ร่วมอบรม สัมมนากบั

หน่วยงาน ทั้งในและตา่งประเทศ 

2. จัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพิ่มเติมโดยจัดหาต ารา สื่อ

การเรียนการสอน สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ 

สถานทีฝ่ึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

1. การจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม 

2. จัดหาแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาใน

การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพทางการบริหาร

การศึกษา 

3.ส่งเสริมการพัฒนาสื่อต่างๆ และสื่อการ

เรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

1. จ านวน ต ารา สื่อการเรียนการ

สอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ และ

สถานทีฝ่ึกประสบการณ์วชิาชีพ 

3. การให้ค าปรึกษาทางวชิาการ

แก่นิสิต 

1. จัดให้มีโครงการทางวชิาการที่เอ้ือต่อ

การท าปริญญานิพนธ ์

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างทักษะ

คิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา รู้จักใช้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.สนับสนุนให้จัดกิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ (workshop) เพื่อการศึกษา

ปัญหา  ให้เกิดแนวทางทดลองและการ

น าไปปฏบิัติจริง 

4.สนับสนุนกิจกรรมการสอนแนะ 

(Coaching) หรือกิจกรรมให้ค าปรึกษา 

(Counseling) อย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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แผนพัฒนา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

4. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์

ในการติดตามทบทวนหลักสูตร 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีกิจกรรม

ปรึกษาหารือร่วมกันในการติดตาม

คุณภาพของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมการติดตาม

คุณภาพของหลักสูตร 

5. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม มีความ

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 

สกอ.และคุรุสภาก าหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร 

2. พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และคุรุสภา 

1. รายงานการประเมินตนเอง

ตามระบบประกนัคุณภาพของ

หลักสูตร 

2.หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาการบริหารการศึกษา 

6. สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. สร้างความร่วมมือทางวชิาการกับ

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานดา้น

การศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและ

นานาชาติเพื่อสนบัสนุนให้เกิดงานวิจัย

และการสร้างประสบการณ์การเรียนการ

สอนร่วมกัน 

1. จ านวนหน่วยงานที่เปน็

เครือข่ายสถานศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นการจัด
การศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 
2559 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น เดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – เดือน กรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ปริญญาเอก แบบ 2.1) ผู้
เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิตและมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด) โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ
เพ่ิมเติม (ระบ)ุ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทจากหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทจากหลักสูตรที่ท าไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์
หรือปริญญานิพนธ์อย่างต่ า 12 หน่วยกิต  นิสิตจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

2.2.2 กรณีเป็นผู้ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษาและมีคุณสมบัติคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติมและผ่านเกณฑ์ตามก าหนดในหลักสูตร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นิสิตบางส่วนไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการศึกษา 

รวมถึงขาดประสบการณ์การบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ให้นิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติมตาม
ก าหนดในหลักสูตร 

 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าเรียนในช่วง 5 ปี (2559–2563) จ านวน 45 คนดังนี ้
 

 

จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา* 

2559 2560 2561 2562 2563 

นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา 

ชั้นปีที่ 1 - - 10 5 - - 10 5 - - 

ชั้นปีที่ 2 - - - - 10 5 - - 10 5 

ชั้นปีที่ 3 - - - - - - 10 5 - - 

รวม - - 10 5 10 5 20 10 20 10 

คาดว่าจะ

ส าเร็จ 
- - - - - - 10 5 10 5 

*หมายเหตุ: การรับนิสิตเข้ารับการศึกษาจริงอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับปริมาณและ
ความประสงค์ของผู้สมัครในการรับสมัครแต่ละครั้ง 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แบบ 2.1 (ผู้ไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 
- 

450,000 450,000 900,000 900,000 

แบบ 2.1 (ผู้ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

 1,050,000 1,500,000 2,100,000 2,100,000 

รวมรายรับ - 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 
2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

2.6.2.1 งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 (ผู้ไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 270,000 บาท 

 รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม (ต่อหัว) 
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
 ค่าตอบแทนผูส้อน (ตลอดหลักสตูร) 912,000  
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการ 300,000  
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ดูงานใน/ตปท. 

นิเทศน์งาน) (ตลอดหลักสูตร) 600,000 
 

 ค่าจ้างบุคลากรของหลักสตูร (ถ้าม)ี 180,000  
 ค่าครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสติหนึ่งกลุ่ม 90,000  
 ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิหรืออ่ืนๆ 150,000  
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 50,000  
 ค่าบริหารจัดการหลักสูตร  (ตลอดหลักสตูร) 288,000  
 → ค่าใช้จ่ายรวม 2,366,000  
 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 15 คน) 118,300 118,300 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก  137,704 
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 5,915  
 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 5,915  
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 7,574  
หมวดค่าปริญญานิพนธ์  148,404 
 ค่าตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,700  
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 22,261 170,665 
    
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 42,912 232,955 
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนป)ี 13080  
 ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จ านวนป)ี 9000  
 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนป)ี 3120  
 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (5,904 x จ านวนป)ี 17712  
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  263,977 
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2.6.2.2 งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส าหรับ

หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 (ผู้ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 320,000 บาท 
 รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

 ค่าตอบแทนผูส้อน (ตลอดหลักสตูร) 1,344,000  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการ 450,000  

 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ดูงานใน/ตปท. 
นิเทศน์งาน) (ตลอดหลักสูตร) 750,000 

 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน) (อยู่ท่ี
คณะ) 84000 

 

 ค่าจ้างบุคลากรของหลักสตูร (ถ้าม)ี 200,000  

 ค่าครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสติหนึ่งกลุ่ม 120,000  

 ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิหรืออ่ืนๆ 150,000  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 50,000  

 ค่าบริหารจัดการหลักสูตร  (ตลอดหลักสตูร) 320,000  

 → ค่าใช้จ่ายรวม 3,148,000  

 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 15 คน) 157,400 157,400 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก  180,714 

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 7,870  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 7,870  

 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 7,574  

หมวดค่าปริญญานิพนธ์   191,414 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,700  

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 28,712 220,126 

      

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 42,912 288,238 

 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนป)ี 13080  

 ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จ านวนป)ี 9000  

 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนป)ี 3120  

 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (5,904 x จ านวนป)ี 17712  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  313,438 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ 
    1.1 หมวดวิชาบังคับส าหรับนิสิตที่ไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 6 รายวิชา ดังนี้ 

บห 701 สัมมนาหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง            3(2-2-5) 
EA 701 Seminar in Principles and Advanced Theories in Educational Administration  
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
EA 702 Seminar in Academic and Moral Leadership for Change Management  
บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 703 Curriculum Administration for Educational Quality Development  
บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 3(2-2-5) 
EA 704 Quality Administration, Educational Quality Assurance and Trends  
บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 705 Advanced  Research in Educational Administration  
บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 706 Seminar in Educational Administration Research  
 
1.2 หมวดวิชาบังคับส าหรับนิสิตประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

8 รายวิชา ดังนี้ 

บห 701 สัมมนาหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง            3(2-2-5) 
EA 701 Seminar in Principles and Advanced Theories in Educational Administration  
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
EA 702 Seminar in Academic and Moral Leadership for Change Management  
บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 703 Curriculum Administration for Educational Quality Development  
บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 3(2-2-5) 
EA 704 Quality Administration, Educational Quality Assurance and Trends  
บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 705 Advanced  Research in Educational Administration  
บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 706 Seminar in Educational Administration Research  
บห 707 การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
EA 707 Resource Management and Human Resource Development in Education  
บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 
EA 708 Internship in Educational Administration  
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2. หมวดวิชาเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
บห 710 นโยบายและการวางแผนเพ่ือพัฒนาทางการศึกษา                                      2(1-2-3) 
EA 710 Policy and Planning for Educational Development  
บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 711 Seminar in Economics, Social Trends and Educational Management  
บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2(1-2-3) 
EA 712 Strategic Planning and Management  
บห 713 การบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอิงศักยภาพสมอง 2(1-2-3) 
EA 713 Educational Administration and Learning Management for Brain-based Development  
บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ    2(1-2-3) 
EA 714 Strategies for Change and Organization Development  
บห 715 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 2(1-2-3) 
EA 715 Seminar in Strategy on School Administration and Management  
บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
EA 716 Seminar in Modern Educational Management  
บห 717 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 717 Research Seminar for Developing Knowledge Body and Innovation in Educational Administration  
บห 718 สัมมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(1-2-3) 
EA 718 Seminar in Education for Sustainable Development  
บห 719 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 719 Quantitative and Qualitative Data Analysis in Educational Administration  
บห 720 การวิจัยผสานวิธีทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 720 Mixed-Method Research for Educational Administration  
บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 721 Instruments Development for Educational Administration Research  
บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 2(1-2-3) 
EA 722 Seminar in Comparative Educational Administration  
บห 723 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร 2(1-2-3) 
EA 723 Curriculum Theories and Practices  
บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 724 Independent Study in Educational Administration  
บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA 725 Innovation and Information Technology for Educational Administration  
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3.  หมวดวิชาปรับพื้นฐานทางการบริหารการศึกษาและการวิจัยการศึกษา  

     ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา ไม่มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
หรือการบริหารหน่วยงาน/ส่วนงาน/สถานศึกษา  ต้องเรียนเพิ่มเติม 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้                                                   

    บห 741  การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                                                        3(2-2-5) 
    EA 741  Educational Administration for Development 
    บห 742 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                                  3(2-2-5) 
    EA 742  Research Methodology in Educational  Administration 
 
 
4. ปริญญานิพนธ์ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธ์  (ส าหรับนิสิตที่ไม่ผู้ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพและนิสิตผู้
ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) จ านวน 36 หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

Dissertation 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                                                           36 หน่วยกิต 
GRD 891  Doctoral Dissertation 

 

 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
 
1.1 เลขรหัสตัวแรก 7-8   หมายถึง  ระดับท่ีเปิดสอน คือระดับดุษฎีบัณฑิต 
1.2 เลขรหัสตัวที่สอง       หมายถึง  หมวดวิชาต่างๆ ได้แก่ 

0 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
1, 2  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 

4 หมายถึง  หมวดวิชาปรับพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
9 หมายถึง  หมวดปริญญานิพนธ์ 

1.3 เลขรหัสตัวที่สาม       หมายถึงล าดับของรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาแบบ 2.1 (ผู้ไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกิต 
วิชาบังคับ 
บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง  
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

9 วิชาบังคับ 
บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 
บห 705 การวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา 

6 

วิชาเลือก 
บห............................................................................. (วิชาเลือก) 

2 วิชาเลือก 
บห............................................................................. (วิชาเลือก) 

2 

วิชาปรับพื้นฐาน 
 บห 741  การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 บห 742 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                                   

- 
ไม่นับหน่วยกิต  

- 
ไม่นับหน่วยกิต 

รวม  11 รวม  8 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 1) 6 ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 2) 12 
บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 -  
รวม 9 รวม 12 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 3) 6 ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 4) 12 
รวม 6 รวม 12 

รวมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
3.1.5 แสดงแผนการศึกษาแบบ 2.1 (ผู้ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพ) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาข้ันสูง  
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บห 707 การบริหารทรัพยากรและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

12 วิชาบังคับ 
บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 
บห 705 การวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา 

6 

วิชาเลือก 
บห............................................................................. (วิชาเลือก) 
บห............................................................................. (วิชาเลือก) 

4 

วิชาปรับพื้นฐาน 
 บห 741  การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
บห 742 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                                   

- 
ไม่นับหน่วยกิต  

- 
ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 รวม 10 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 1) 6 ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 2) 12 
บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3 
รวม 9 รวม 15 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 3) 6 ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญานิพนธ์ 4) 12 
รวม 6 รวม 12 

รวมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า  64 หน่วยกิต 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ  

บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง                                   3(2-2-5) 

EA 701 Seminar in Principles and Advanced Theories in Educational Administration 

สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด  กระบวนการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาขั้น

สูง  การบริหารวิชาการ  การบริหารองค์การส านักงานและองค์คณะบุคคล  การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

ธุรการ  การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การนิเทศการศึกษากับการบริหาร

การศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษาและการเรียนรู้  

การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารการศึกษา  

 

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง   3(2-2-5) 

EA 702 Seminar in Academic and Moral Leadership for Change Management 

สัมมนาภาวะผู้น า ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ผู้น าเชิงคุณธรรม  ผู้น าการเปลี่ยนผ่านหรือผู้น าเชิง

ปฏิรูปและภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ  ทฤษฎีและหลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การจัดการ

ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้น ากับการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเทคนิคการ

พัฒนาองค์การในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนผ่านและการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

 

บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                          3(2-2-5) 

EA 703 Curriculum Administration for Educational Quality Development 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารหลักสูตร  กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  

การน าหลักสูตรไปปฏิบัติใช้  คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารหลักสูตรในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดเชิง

ระบบ รู้จักการจัดการและคิดเป็น การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การประเมินหลักสูตรและ

หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตร 
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บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม                            3(2-2-5) 

EA 704 Quality Administration, Educational Quality Assurance and Trend 

ศึกษาทฤษฎีการบริหารคุณภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพปัจจุบันและแนวโน้ม  หลักและกระบวนการประกัน

คุณภาพ กระบวนทัศน์ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย  การประกันคุณภาพภายในและต่างประเทศ  

การฝึกออกแบบการพัฒนาระบบและก ากับติดตาม ศึกษากรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เรียนรู้การน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

 

 

บห 705 การวิจัยข้ันสูงทางการบริหารการศึกษา                                                     3(2-2-5) 

EA 705 Advanced  Research in Educational Administration 

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและหลักการของการ

วิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษาทั้งในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา การวิจัยผสมผสาน และการสังเคราะห์

งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์และเลือกปัญหาใหม่ทางการบริหาร

การศึกษา การก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยสถิติขึ้นสูง การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงานวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย

อย่างผู้มีจิตวิญญานและมีอุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

 

 

บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                               3(2-2-5) 

EA 706 Seminar in Educational Administration Research 

สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของการวิจัย หลักการและทฤษฎีที่ใช้

ในการวิจัย จรรยาบรรณส าหรับผู้วิจัยวิพากษ์รูปแบบ เนื้อหา กระบวนการวิจัยทั้งวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงปริมาณและ

วิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พัฒนาเทคนิคและกลยุทธ์ของการแสวงหาและก าหนด

ปัญหาของการวิจัย การพัฒนาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาให้เป็นหัวข้อการวิจัย  ตลอดจนเปรียบเทียบอุปสรรค ปัญหา

และข้อเสนอในงานวิจัย ทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
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บห 707  การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                3(2-2-5) 
EA 707 Resource Management and Human Resource Development in Education 

ศึกษาเชิงวิพากษห์ลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง กิจกรรมการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา การบริหารที่เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา  การบริหารงานระบบเครือข่าย  วิธีระดมทรัพยากรและการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรและวิธีการจัดสรรให้เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษา  การค้นคว้างานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  การอภิปรายและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติหรือการ
ฝึกจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินและปรับปรุงการบริหารบุคลากรทางการศึกษา 
 

บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา                                     3(0-6-3) 

EA 708 Internship in Educational Administration 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์การบริหารการศึกษา  องค์การทางการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษาที่ปฏิบัติใช้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ  ทดลองน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง พัฒนาความสามารถเชี่ยวชาญ เสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษา 

 

หมวดวิชาเลือก 

บห 710 นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาทางการศึกษา                                     2(1-2-3) 

EA 710  Policy and Planning for Educational Development 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและจัดการระดับนโยบาย  ความหมาย องค์ประกอบ

ของนโยบายและแผน  กระบวนการของการบริหารระดับนโยบาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  การ

วิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์นโยบาย การก าหนดนโยบาย  การประกาศนโยบาย  และการน านโยบายไปสู่การ

วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา  ประเภทของแผน กระบวนการวางแผน  องค์ประกอบของแผน  และการน าแผนไปสู่การ

พัฒนาการศึกษา  ปัจจัยและบริบทที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายและแผน  เรียนรู้กรณีศึกษานโยบายทางการศึกษาของ

ไทยและต่างประเทศ  เรียนรู้กรณีศึกษาของแผนการศึกษาและบริหารการศึกษา  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย

และการเขียนแผนพัฒนาการศึกษา 
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บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการศึกษา                           2(1-2-3) 

EA 711 Seminar in Economics, Social Trends and Educational Management 

สัมมนาเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการแนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นจุดคุ้มทุน ผลตอบแทน อุป

สงค์ อุปทานในการลงทุน ศึกษาปัจจัยทางสังคม  การเมือง และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการจัดการศึกษา  เปรียบเทียบ

สภาพปัจจุบัน ปัญหาระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทเมื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่

เหมาะสม คาดคะเนแนวโน้มของสภาพการณ์และปัญหาในอนาคต อันน าไปสู่การจัดการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

 
 

บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                                          2(1-2-3) 

EA 712 Strategic Planning and Management 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของกลยุทธ์  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  และฝึก

ปฏิบัติการวิเคราะห์แผนและนโยบายทางการศึกษา  กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์  กระบวนการ

บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาและใช้ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  การประยุกต์การ

บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษาของแผนเชิงกล

ยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน  การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ฝึกปฏิบัติเขียนแผนและออกแบบโครงการ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการศึกษา  ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ที่ใช้ประกอบการวางแผน

และการบริหารจัดการ 

 

บห 713 การบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอิงศักยภาพสมอง                      2(1-2-3) 

EA 713 Educational Administration and Learning Management for Brain-based Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของสมอง  การพัฒนาทางปัญญา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การพัฒนาผู้เรียนอิง

ศักยภาพสมอง การบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อิงการพัฒนาศักยภาพสมอง  ฝึกปฏิบัติการเขียนแนวทาง

และแผนการบริหารการศึกษาที่อิงศักยภาพสมอง    ศึกษากรณีศึกษาของผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้อิงการพัฒนา

ศักยภาพสมอง  ค้นคว้างานวิจัยและบทความเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงศักยภาพสมอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ วิพากษ์ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนอิงศักยภาพ

สมองและอภิปรายส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องต่อพัฒนาผู้เรียนอิงศักยภาพ

สมอง 
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บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ                                   2(1-2-3) 

EA 714 Strategies for Change and Organization Development 

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ องค์การและการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนาองค์การ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการบริหารส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์

การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์องค์การที่ประสบผลส าเร็จในการก าหนดยุทธศาสตร์

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนค้นคว้างานวิจัยด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การทั้งในประเทศและสากล   

 

บห 715 สัมมนายุทธ์ศาสตร์การบริหารและการจัดการสถานศึกษา                            2(1-2-3) 

EA 715 Seminar in Strategy on School Administration and Management 

ศึกษายุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษา ในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและการคุกคาม

ของการบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการศึกษานโยบาย ทิศทาง ขอบข่าย ปัญหาและแนวโน้มของการบริหาร

สถานศึกษา เครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษากับหน่วยงาน อ่ืน สามารถแสวงหากล

ยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานงบประมาณ

และการบริหารทั่วไป 

 

บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่                                                        2(1-2-3) 

EA 716 Seminar in Modern Educational Management 

สัมมนาเชิงวิพากษ์และเปรียบเทียบต่อหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่กับการจัดการศึกษา

ในปัจจุบันและอดีต  ศึกษาพัฒนาการของแผน นโยบาย แนวทาง หลักการ วิธี องค์ประกอบของการจัดการศึกษาแต่

ละยุคสมัย  การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการส าหรับบริหารจัดการการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และใน

อนาคต  การวิเคราะห์การบริหารจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ   การวิเคราะห์แนวโน้มและกรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ทั้ง

ไทยและสากล 
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บห 717 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา    2(1-2-3) 

EA 717 Research Seminar for Developing Knowledge Body and Innovation in Educational 

Administration 

สัมมนาแนวคิดการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์องค์

ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา การก าหนดปัญหาและโจทย์การวิจัยที่สะท้อนถึงการสร้างและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่ทางบริหารการศึกษา กระบวนการสร้างและพัฒนา การตรวจสอบ  การประเมินผล 

การสร้าง การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางการบริหารการศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการน าเสนอเค้าโครงการวิจั ยที่เน้นพัฒนาองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

 

บห 718  สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                               2(1-2-3) 

EA 718  Seminar in Education for Sustainable Development 

สัมมนาหลักการการศึกษา  ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองหลักการวิชาชีพครู 

คุณลักษณะวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การบริหารและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา วิกฤตการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจ าเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

การจัดการศึกษา การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ศึกษากรณีศึกษาของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การ

จัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

บห 719 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา          2(1-2-3)  

EA 719  Quantitative and Qualitative Data Analysis in Educational Administration 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การศึกษางานวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์โจทย์การวิจัย ตัวแปรและลักษณะข้อมูลทางการศึกษา

และการบริหารการศึกษา  ค้นคว้ากรณีศึกษาของงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองแบบ เทคนิคการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติขั้นสูง  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เน้นปฏิบัติการค้นคว้าบทความและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วการน าเสนอผลกวิเคราะห์ข้อมูล

ส าหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บห 720 การวิจัยผสานวิธีทางการบริหารการศึกษา                                             2(1-2-3)                                        
EA 720 Mixed-Method Research for Educational Administration 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับแบบแผนวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ การผสมผสานแบบแผนงานเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการก าหนดรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี กรณีตัวอย่างงานวิจัยผสานวิธี เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยผสานวิจัย  ค้นคว้าและวิพากษ์งานวิจัยทั้งสามรูปแบบ การวิเคราะห์จุดดีจุดเด่นและอภิปรายการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย การวิพากษ์บทความวิจัยแบบผสานวิธี ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัยแบบผสานวิธี
ทางการบริหารการศึกษา  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการวิจัยผสานผสานอย่างง่ายแล้ววิเคราะห์น าเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 
บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                           2(1-2-3) 
EA 721  Instruments Development for Educational Administration Research 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ตัวแปรทางบริหารการศึกษา การนิยามตัวแปร 
การพัฒนาเครื่องมือจัดกระท าหรือนวัตกรรมทางบริหารการศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร ในการรวบรวม
ข้อมูล  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การสร้างเกณฑ์ในการแปลความหมายของการใช้เครื่องมือ  โดยฝึกปฏิบัติ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการน าเสนอผลการพัฒนาเครื่องมือ 

 
 
บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                                               2(1-2-3) 
EA 722 Seminar in Comparative Educational Administration  

สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และเปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา นโยบาย ระบบการศึกษา บริบททางสังคม
และระบบการบริหารการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารการศึกษาของไทยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปรียบเทียบสมรรถนะของไทยกับต่างประเทศ
รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการศึกษาส าหรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

 
บห 723 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร                                                       2(1-2-3) 
EA 723 Curriculum Theories and Practices 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านสังคม จิตวิทยา ปรัชญาและประวัติศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางในการ
สร้างหลักสูตรแต่ละระดับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัยของผู้เรียน ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารหลักสูตร ศึกษาและติดตามผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตรที่เป็นกรณีศึกษา  การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการน าหลักสูตรไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา                                               2(1-2-3) 

EA 724 Independent Study in  Educational Administration  

ศึกษา ค้นคว้าหัวข้อหรือประเด็นส าคัญทางการบริหารการศึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจของผู้ศึกษาและความ

เห็นชอบของอาจารย์ การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การ

จัดท าเค้าโครงการวิจัย และน าเสนอ อภิปราย กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา                        2(1-2-3) 

EA 725 Innovation and Information Technology for Educational Administration 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อศาสตร์ทางด้านการบริหารการศึกษา 

โดยเน้นทฤษฎี งานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติการออกแบบการบริหาร  การจัดการ

องค์การและการจัดระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม่ในยุคเทคโนโลยี

ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การจัดการการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านการบริหารการศึกษา 

 

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

 

บห 741 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

EA 741 Educational Administration for Development                                 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ของการบริหารจัดการ การบริหาร

การศึกษาและการพัฒนา ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงวิภาษต่อระบบ กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนา

การศึกษา  แนวทางการน าการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสังคม  เรียนรู้ เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา  การบริหาร

งบประมาณ  การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารกิจการนักเรียน  การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและท้องถิ่น  การจัดระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการการศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์  การวิเคราะห์

ปัญหา สาเหตุ แนวโน้ม แนวทาง กรณีศึกษาการศึกษาในการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต   
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บห 742 วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                       3(2-2-5) 

EA 742 Research Methodology in Educational Administration 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานให้เกิดความเข้าใจการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

เพ่ิมพูนความรู้ที่มาและรากฐานของแบบแผนวิจัยทั้งเชิงปริมาณ-คุณภาพและการผสมผสานวิธีการ  ขั้นตอนและ

กระบวนการวิจัยพ้ืนฐานจนถึงระดับสูง  สถิติและความรู้ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อมูล การวัดและประเมินผล 

ฝึกปฏิบัติการวิจัย ทักษะการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ สังเคราะห์และสรุปเรียบเรียงความรู้  การ

อ้างอิง การก าหนดปัญหาวิจัย  การออกแบบการวิจัย   การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวิจัย การ

สรุปผลวิจัย  การเขียนรายงานวิจัย การค้นคว้างานวิจัยทั้งในและต่างประเทศส าหรับสังเคราะห์องค์ความรู้และ

แนวทางใหม่ทางบริหารการศึกษา ตัวอย่างวิธีวิทยาการวิจัยใหม่ๆ และที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าเทคนิควิธีวิจัยประกอบ

จัดท าโครงร่างและเอกสารงานวิจัยในทางการบริหารการศึกษา  เน้นการ เรียบเรียงโครงร่างวิจัย 1 เรื่องและฝึก

ปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือวิจัยที่สอดคล้องกับระดับการวิจัย 

 

หมวดปริญญานิพนธ์ 36 (0-72) 

ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต ดังนี้ 

 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                   36        หน่วยกิต 

GRT 891 Doctoral Dissertation 

หมายเหตุ  

1. ปริญญานิพนธ์เป็นการวิจัยรายบุคคลเป็นการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูงทางศาสตร์สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา โดยการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย ต าราและแหล่งความรู้

ต่างๆ การศึกษาและปฏิบัติงานทางการศึกษา ประมวลเป็นความคิดเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานและข้อเสนอโครงการ

ปริญญานิพนธ์เพ่ือน าไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาและ

แก้ไขสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติ สามารถเขียนเอกสารวิชาการ

และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ค้นพบได้อย่างมีคุณภาพ 

2.การศึกษาดูงานผู้เรียนอาจไปศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศโดยก าหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของ

การศึกษาให้เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
บริหารส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 
ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้สอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
 
     4.2 ช่วงเวลา 
            การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตบูรณาการความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะการวิจัยทางการบริหารสู่การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการ
บริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยก่อนฝึกปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นิสิตต้องผ่านการเรียนในหมวดวิชาบังคับ  และต้องเข้า
ประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการบริหาร  
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ก าหนดการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
90 ชั่วโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50 ไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ปริญญานิพนธ์ 
การวิจัยขั้นสูงที่เน้นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยขั้นสูง และบูรณาการ

วิชาการทางการบริหารการการศึกษา เพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มี
การเสนอปริญญานิพนธ์ที่เป็นผลงานการเรียบเรียงความรู้อันเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ประกอบด้วยเนื้อหากระบวนการวิจัยการ
เขียนและการสอบปากเปล่า 

5.3 ช่วงเวลา 
นิสิตจะด าเนินการเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  และระยะเวลาด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ต้องมีระยะเวลาการอนุมัติเค้าโครงปริญญา
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นิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิตปริญญานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการปริญญานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 
5.6 กระบวนการประเมินผล  มีการประเมินผลเป็นระยะ  ตั้งแต่การสังเกต  การสนทนาซักถาม 

ประเมินผลจากเอกสารเค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย  การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า 
โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทริโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการการศึกษา มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

1. มีทักษะสื่อสาร ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความรู้เท่าทันและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานและการน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษา 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
2.1) มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
การศึกษาอย่างโดดเดน่ 
2.2) มีภาวะผู้น าวิชาการในการปฏิบัติทางการ
บริหารการศึกษา 
2.3) มีทักษะวิจัย การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการศาสตร์การบริหารการศึกษา 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา  
1.มีความสามารถและทักษะทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
2. มีทักษะการวิจัยและพฒันาในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
3.มีทักษะวชิาชีพทางการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การได้รับใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
จัดการปัญหาและใช้ดุลยพินิจใน
การแก้ปัญหาอย่างผู้รู้และยุติธรรม   
2. มีความเป็นผู้น าทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ
บริหารการศึกษา 

1. สอนโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเก่ียวกับ
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านการ
บริหารการศึกษาและน ามาวิเคราะห์ 
อภิปรายในชัน้เรียน 
2.  สอนโดยการเน้นปฏิบัติ สอนเน้นการคิด
วิพากษ์ การใช้ปญัหาเป็นฐาน การสัมมนา
เพื่อสรุปความคิด  

1.ประเมินคุณภาพการวิเคราะห์
กรณีศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
2.สังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึง
คุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  
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2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่อง

แท้และลึกซึ้ง ในองค์ความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพทางการ

บริหารการศึกษา    

2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการบริหาร

การศึกษา และองค์ความรู้ใหม่  

1.สอนโดยการสัมมนา สรปุความคิดรวบ

ยอดโดยใช้กรณีศึกษา งานวิจัย และบท

วิเคราะห์ทางวิชาการเปน็ฐานการศึกษา 

2.สอนโดยการคิดวิเคราะห์เชิงวพิากษ์และ

สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

3. สอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning) และการวิจัยเป็นฐาน 

(Research Based Learning) 

1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับองค์ความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ควบคู่สังเกตพฤติกรรม 

2.การทดสอบความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางบริหารการศึกษา 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาในบรบิทใหม่ที่ซับซ้อนและใน

สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  

2. มีความสามารถสังเคราะห์

ผลงานวิจัย ทฤษฎีในศาสตร์ต่าง ๆ 

และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหาร

การศึกษา 

3.มีความสามารถออกแบบ

โครงการวิจัยและพฒันาเพื่อการ

พัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือปรบัปรุง

แนวปฏิบัติในวิชาชีพทางการบรหิาร

การศึกษา 

1.สอนโดยการใช้วิจัยเปน็ฐาน 

(Research Based Learning) และ

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning)  

2.สอนโดยการส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมตลอดจนการฝกึ

ปฏิบัติออกแบบโครงการวิจัย 

3.สอนโดยการคิดวิเคราะห์เชิงวพิากษ์

และสร้างสรรค์ในการสังเคราะห์องค์

ความรู้ใหม่ 

1. ประเมินความสามารถในการการ

คิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  

2. ประเมินความสามารถในการ

สังเคราะหแ์ละความคิดสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการ

บริหารการศึกษา 

3. ประเมินการออกแบบ

โครงการวิจัยและพฒันาทางการ

บริหารการศึกษา 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1.มีความสามารถในการสรา้ง

ปฏิสัมพันธ์กบักลุ่มบุคคล  เป็นผู้น าที่

โดดเด่นทางวิชาการและวิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 

2. มีความรับผิดชอบทางวชิาการและ

วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

1.สอนโดยการสัมมนา สง่เสริมการ

ท างานเปน็ทีม ค้นควา้วิเคราะห์

อภิปรายและน าเสนองานเพื่อการ

วิพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2. สอนโดยเน้นการปฏิบัติการทาง

วิชาการและวิชาชีพทางการบรหิาร

การศึกษา 

1. ประเมินโดยพิจารณาผลงานและการ

วิพากษ์ของกลุ่มผู้เรียน 

2. ประเมินความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

ทางวชิาการและวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา 

 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.มีความรู้เท่าทันและมคีวามสามารถในการ

ติดต่อสื่อสารในการปฏิบตัิงานและการ

น าเสนอผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ

นวัตกรรมใหม่ทางการบรหิารการศึกษา 

2.มีความสามารถในการคัดกรอง วิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยอาศัย

วิธีการทางสถิติขั้นสูง 

1. 1. สอนโดยเน้นการใชส้ื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

2. 2. สอนโดยเน้นการปฏิบัติการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ 

1. ประเมินคุณภาพผลงานและการ

น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ประเมินความสามารถในการ

วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ 
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2.6 ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา  

 ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะทางบรหิารการศึกษา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผล
การเรียนรู้ด้วยคุณ

ลักษณะเฉพาะทางบริหาร
การศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้วยคุณ
ลักษณะเฉพาะทางบริหารการศึกษา 

1. มีความสามารถและทักษะทางวิชาการ 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหาร

การศึกษา 

2. มีทักษะการวิจัยและพัฒนาในการสร้าง

หรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางการบริหาร

การศึกษา 

3. มีทักษะวิชาชีพทางการบริหารการ

ศึกษษตามเกณฑ์มาตรฐานการได้รับใบ

ประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

1. สอนโดยเน้นการปฏิบัติ การ

วิจัยและพัฒนาเพื่ อสร้างองค์

ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่ทาง

บริหารการศึกษา 

2.ส อ น โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝึ ก

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ต า ม

ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ผู้ บ ริ ห า ร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

และศึกษานิเทศก์ 

1. ประเมินทักษะการวิจัยการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ

นวัตกรรมใหม่ทางบริหารการศึกษา 

2. ประเมินความรู้ สมรรถนะและผล

การปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาและใช้ดุลยพินิจ
ในการแก้ปัญหาอย่างผู้รู้และยุติธรรม   
1.2 มีความเป็นผู้น าทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บริหารการศึกษา 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ในองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา    
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1  มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ที่
ซับซ้อนและในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  
3.2 มีความสามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย ทฤษฎีในศาสตร์ต่าง ๆ 
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการ
บริหารการศึกษา 
3.3 มีความสามารถออกแบบโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 

4.1 .มีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล  เป็น
ผู้น าที่โดดเด่นทางวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
4.2 มีความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ  

5.1 มีความรู้เท่าทันและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานและการน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
5.2 มีความสามารถในการคัดกรอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการทางสถิติขั้นสูง 

6. ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหาร
การศึกษา 

6.1 มีความสามารถและทักษะทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
6.2 มีทักษะการวิจัยและพัฒนาในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
6.3 มีทักษะวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การได้รับใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)  

    ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ 
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลย
สารสนเทศ 

ทักษะเฉพาะ
ทางการบริหาร

การศึกษา 
 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
หมวดวิชาบังคับ               
บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎี และภาวะ
ผู้น าทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง 

              

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิง
คุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

              

บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

              

บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 

              

บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษา 

              

บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

              

บห 707 การบริหารทรัพยากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

              

บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา 

              

หมวดวิชาเลือก 
บห 710 นโยบายและการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ทางการศึกษา    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม
และการจัดการศึกษา 

              

บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

              

บห713 การบริหารการศึกษาและจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอิงศักยภาพสมอง 

              

บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองค์การ 

              

บห 715 สัมมนายุทธ์ศาสตร์การบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา 
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รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลย
สารสนเทศ 

ทักษะเฉพาะ
ทางการบริหาร

การศึกษา 
 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่               
บห 717 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ 
ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหาร 
การศึกษา 

              

บห 718 สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 

              

บห 719 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

              

บห 720 การวิจัยผสานวิธีทางการบริหาร
การศึกษา 

              

บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 

              

บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษา
เปรียบเทียบ 

              

บห 723 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร               
บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหาร
การศึกษา 

              

บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษา 

              

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 
บห 741 การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา               
บห 742 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาและ
บริหารการศึกษา 

              

ปริญญานิพนธ์ 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดประเมินและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลการเรียนขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการด าเนินการในเรื่องแผนการเรียน การสอน การ
ประเมินการเรียนการสอน ความเหมาะสมของข้อสอบและวิธีการให้เป็นไปในแนวทางการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  ก าหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
ด าเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา  ด าเนินการโดยการประเมิน
หรือวิจัยติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตตามรอบระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและ
น าผลการประเมินหรือผลการวิจัยมาประกอบการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  การปรับปรุง
หลักสูตร   รวมทั้งการใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
และสากลที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพหลักสูตร  ซึ่งการประเมินหรือวิจัยจะด าเนินการในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีคต่อความรู้ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2.2.2 การประเมินความต้องการและมิติข้อมูลจากผู้ประกอบการ  โดยวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เช่น การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประการนั้น เป็นต้น 

2.2.3 การสอบถามข้อมูลความก้าวหน้าในสายงานหรือประเมินระดับต าแหน่งงานของบัณฑิต 
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2.2.4 การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เหมาะสม โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตในมิติต่างๆ เช่น ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะ และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ  

2.2.5 การประเมินจากตัวบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความรู้และความพร้อมที่ได้จาก
การศึกษาในวิชาของหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต 

2.2.6 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรที่มีต่อผลผลิตคือบัณฑิตของ
หลักสูตรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การประเมินผล
นิสิต เป็นต้น 

2.2.7 การประเมินจากผลงานของนิสิตที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
        1) จ านวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างการศึกษาและเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
        2) จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
        3) จ านวนกิจกรรมการกุศลหรืองานอาสาสมัครเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ปริญญา
เอก แบบ 2.1)  ดังนี้  

3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination) หรือ

เรียนเพ่ิมเติมแล้วสอบผ่านตามเกณฑ์ 

3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท า

วิทยานิพนธ์ 

3.3 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (Oral Examination) ขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุมิจากภายใน

และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 

3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศและอบรมแนวการปฏิบัติในฐานะอาจารย์ใหม่  มีกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันและคณะตลอดจนความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  การเข้าประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือศึกษาพัฒนาเพ่ิมพูนประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาผลงานเพ่ือต าแหน่ง
วิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผลด้วย

การแนะน า ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เสวนาในคณาจารย์ของสาขาวิชาและจากภายนอก  ส่งเสริมให้

อาจารย์ได้รับการอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มีความรู้ ทักษะ การวัดประเมินผลที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 มีการพัฒนาอาจารย์โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  มีการจัดหาหรือ

จัดท าสื่อ/เอกสารที่ให้ความรู้ กรณีศึกษา ตัวอย่าง เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนให้

อาจารย์สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัย ปฏิบัติการวิจัย และใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับศาสตร์และที่

เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สร้าง

ผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย 

2.2.1 จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการระดับต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ นวัตกรรม ด้านการบริหาร

การศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.3 จัดสรร แสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยหรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ศักยภาพทางวิชาการ 
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2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ภายในหลักสูตร ภายนอกหลักสูตร 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.5 จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.6 ส่งเสริมให้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา 

2.2.7 ก าหนดให้อาจารย์จัดท าประมวลผลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้เห็นถึง

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน และชี้ให้เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิม 

2.2.8 สนับสนุนคณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 

2.2.9 สร้างเครือข่ายอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การบริการวิชาการ ในกลุ่มคณาจารย์ภายในคณะหรือสถาบัน 

2.2.10 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่โดดเด่น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยบัณฑิต

วิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ประจ า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

1.2 มีคณาจารย์เป็นกลไกส าคัญและมีระบบในการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
โดยมีการวางระบบการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในด้านการลงทะเบียนการ
เรียนโดยเฉพาะนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตรและจ าเป็นต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ 

1.3 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปี  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิต 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ดังนี้ 

2.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหา ประเมิน เลือกสรร พัฒนา บริหารจัดการ และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้วยศาสตร์ของศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาและที่เก่ียวข้อง 

2.2 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและการบริหารจัดการ  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
บริหารการศึกษาในการประกอบวิชาชีพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

2.3 มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงในวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษาโดยตระหนักถึงความส าคัญและ
ปฏิบัติตนรวมถึงแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ต่อวิชาชีพ ต่ อ
องค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2.4 มีทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถก ากับตนและ
ก ากับการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

2.5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม โดย
หลักสูตรมีด าเนินการดังนี้ 

1) มีการส ารวจการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใหม่แต่ละรุ่นเพ่ือทราบสภาวะความ
ต้องการดุษฎีบัณฑิตและผลลัพธ์การมีงานท า 

2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
และสภาพการณ์ของหลักสูตร  ตลอดจนความต้องการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  ท าการศึกษา 
ส ารวจสาระแลโครงสร้างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิตวามีความสอดคล้องกับความต้องการและสสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปัจจุบัน  สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาและ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ความต้องการที่จ าเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา  ความพร้อมในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูก
ศิษย์  การน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง  โดยการส ารวจ อภิปราย
จากศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

3. นิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 

หลักสูตรก าหนดแนวทางการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2559 ทั้งนี้ 
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดเลือก การสอบ การสัมภาษณ์หรือวิธีการต่างๆ รวมถึง
ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินการรับนิสิต จ านวนนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกและประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้นิสิตได้รับฟังค าแนะน าและข้อมูลส าหรับเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2) จัดการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
นิสิตส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการท าปริญญานิพนธ์  ให้ค าแนะน า ข้อมูล แนวทางใน
ด้านการเรียน การพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟังปัญหานิสิตเพ่ือ
น าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไข 

3) การส่งเสริมให้นิสิตที่มีความต้องการในการศึกษาและสอบภาษาอังกฤษซึ่งจัดสอนโดยบัณฑิต
วิทยาลัยในทุกภาคเรียนของปีการศึกษษ และตรวจสอบนิสิตที่ต้องการปรับพ้ืนฐานทางการศึกษาให้มีการ
ลงทะเบียนและศึกษาในรายวิชาปรับพื้นฐาน  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
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3.3 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวแนว 

ในขณะที่ศึกษารายวิชาต่างๆ นิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าทาง

วิชาการแก่นิสิต รวมถึงการแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์และเมื่อ

ต้องท าปริญญานิพนธ์นิสิตจะมีอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นประธานและเป็นกรรมการควบคุมการท าปริญญา

นิพนธ์ มีคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะ มี

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้ปริญญานิพนธ์มีคุณภาพ 

3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

1) หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิตและความก้าวหน้าในการพัฒนา

ปริญญานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับลนิสิต และควบคุมให้นิสิตจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

2) หลักสูตรก าหนดรูปแบบการจัดการขั้อร้องเรียนของนิสิต โดยนิสิตส่ามารถเขียนข้อร้องเรียน

ด้วยการท าบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การท าบันทึกข้อความผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษา  หรือการเขียนข้อร้องเรียนลงในกล่องรับความคิดเห็น เมื่อได้รับข้อร้องเรียนของนิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหาข้อสรุปเพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียนของนิสิตแล้วแจ้งแก่นิสิต

ต่อไป 

 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ มีการเสนอเพ่ือขออัตรา  การประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ  การ

สรรหาและคัดเลือกอาจารย์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้ 
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. มีประสบการณ์การท าวิจัยนอกเหนือจากปริญญานิพนธ์ 
3. มีประสบการณ์การสอน/การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

และประเมินผล  และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการทบทวนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ  หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะทักษะบัณฑิตทีพึ่งประสงค ์ 
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ระดมสมองในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ของหลักสูตรว่ามีความถูกต้องตามหลัก
วิชา ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถแข่งขันได้ และความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติจริงแล้วจึงปรับแก้ไขหลักสูตรเพ่ือด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้มีความรู้จริง  นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อและลักษณะของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเอง เต็มตามศักยภาพ โดยอาจ ารย์ที่ ปรึ กษาปริญญานิพนธ์สามารถให้ ค าปรึ กษาตั้ งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงขั้นการด าเนินงาน การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.2  มคอ.3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องกัน และให้

นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละ
รายวิชาจะมีระบบและวิธีการประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลายจากสิ่งที่นิสิตได้เรียน  และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้  
แล้วอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งส่วนของงบประมาณแผ่นดินและส่วนของเงิน

รายได้เพ่ือจัดซ้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนในชั้นเรียน  และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะศึกษาศาสตร์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน

สาธิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง  ในด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียน เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน  

ในส่วนของต ารา หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง
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วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า นิสิตสามารถใช้บริการจากส าหนักหอสมุดกลาง 

มศว. และท่ีหอสมุดองครักษ์ ซึ่งให้บริการทั้งระบบปกติและออนไลน์  นอกจากนี้นิสิตสามารถขอใช้บริการ

ได้ที่หอสมุดแห่งชาติ  ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านบริการเครือข่าย  รวมทั้งห้องสมุดหรือ

ศูนย์เอกสารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมีต าราและเอกสารหายากส าหรับนิสิตได้ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าโดยเฉพาะอย่างพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประสานงานกับอาจารย์และส านักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา 

ต ารา หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคโทรนิคส์เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์

และนิสิตส าหรับศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซ้อสื่อ ต ารา วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละปี

จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

ในกณณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็น

อย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับหลักสู๖รมาเป็น

อาจารย์พิเศษ มีห้องเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของห

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินผลและติดตาม  การประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จากการสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตและ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ท าการบริการอาจารย์และนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและประเมินสื่อและ

วัสดุอุปกรณ์โดยตรงและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ท าหน้าที่บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และ

คอมพิวเตอร์  รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ใช้การได้

เสมอทุกสัปดาห์ 

 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 
2559 

ปีท่ี 2 
2560 

ปีท่ี 3 
2561 

ปีท่ี 4 
2562 

ปีท่ี 5 
2563 

ปีท่ี 6 
2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

/ / / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

/ / / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / / 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / / 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / / 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

/ / / / / / 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  
ปีท่ีแล้ว 

- / / / / / 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

/ / / / / / 

9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / / 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

/ / / / / / 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

- - / / / / 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - / / / 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน 

- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้เช่นการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชาการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหน้าภาควิชาการทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมินที่เป็นนิสิตในแต่ละชั้นปี 
2.2 คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นิสิตชั้นปีสุดท้าย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรในแต่ละปีโดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ประเมินที่เป็นดุษฎีบัณฑิตใหม่ และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ผลการด าเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนาเพื่อพิจารณาผลการประเมินส าหรับ

ประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการสอน กลยุทธ์และสาระส าคัญต่างๆ 
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร 
4.4 รายงานผลการด าเนินการรายวิชาและหลักสูตรตามระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษา 
                 ดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคผนวก ค  รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงระหว่างหลักสูตร 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 2560 
ภาคผนวก ช  ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้และสมรรถนะ 
                 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
                 มาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

  



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) หน้า 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

และการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 การประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 (หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการ
การศึกษาโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4513/2558) ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 
พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ประเมินและวิพากษ์จ านวน 5 ท่านพร้อมคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 8 ท่านมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและวิจัยการศึกษา) 
4. ดร.พรศรี ฉิมแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
5. ดร.วิลาวัลย์  มาคุ้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพ) 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
6. ผศ.ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์ (ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
7. อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
8. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์ (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
9. อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑิตย์ (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
10. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ ์(คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
11. อาจารย์ ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
12. อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
13. อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ) 
 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรใน 8 หมวด ตั้งแต่หมวดที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นิสิต  หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็น/หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธิ ์ ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ ผศ.ดร.อรวรรณ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อหลักสูตร      
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา      
3. วิชาเอก/แขนงวิชา      
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร *

  
*
 

*
  

*ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองใบประกอบวิชาชีพฯพ.ศ.2557 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
 

 
 

 
 

 
 

 

5.1 รูปแบบ  
 

 
 

 
 

 
 

 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 

*
  

*ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในส่วนปริญญาตรีและมีประสบการณ์การท างาน 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 

 
 

 
 

 
 

*
  

*เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

    
 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

   
*
  

*ให้ระบุปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็นปีที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา (ป ีพ.ศ.2562) 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8.อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     
*
 

*ทบทวนอาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เขียนให้เหมาะสมกับระดบัปริญญา
ควรระบุอาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาส าหรับระดับมหาบัณฑิตด้วย 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 
 

*
  

 
 

*ระบุคุณวุฒิการศึกษาเรียงล าดับจากปริญญาเอก-โท-ตรี 
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ประเด็น/หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศ.ดร.พฤทธิ ์ ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ ผศ.ดร.อรวรรณ 

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

 
 

 
 

*
 

**
  

*ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม 
**เน้นการพัฒนาทุนมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารของหน่วยงาน การสร้างบุคลากรระดับสร้างองค์ความรู้เน้นฐานวิจัยแกส่ังคม 

11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

 
 

 
 

 
 

*
 

 
 

*เช่ือมโยง ASEAN Agenda และการเขา้สู่พหุวัฒนธรรมมากขึ้น 

12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

 
 

 
 

*
  

 
 

*ปรับปรุงการเขียนเรียบเรียงให้เห็นผลของการพัฒนาหลกัสูตรกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

*
    

**
 

*เขียนปรัชญาให้สื่อถึงเป้าหมายอุดมการณ์ของเป้าหมายบัณฑิตที่ปรารถนา 
**เรียบร้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1.2 ความส าคัญ 
 

     

1.3 วัตถุประสงค์   
*
 

**
  

*ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ 
**ระบุมากเกินไป ควรเน้นให้เห็นผลที่เป็นหลักๆ สกั 3-4 ข้อ เช่น มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการบริหาร มีภาวะผู้น า สามารถประยกุต์ความรู้เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 

     

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 

   
*
  

*เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวภิาค 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 

     

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   
*
  

*ปรับวัน-เวลาการด าเนินการเรียนการสอนแบบอาเซียน (ส.ค.-ธ.ค., ม.ค.-พ.ค.) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

   
*
  

*เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวภิาค 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 

   
*
  

*หากระบุปัญหาใด ให้ระบกุารเตรียมการณ์ป้องกันแก้ไขที่สอดคล้องไว้ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / 
ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

     

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี 
 

     

2.6งบประมาณตามแผน 
 

     

2.7 ระบบการศึกษา 
 

     

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

     

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
 

  
*
 

*
 

*
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
     

3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาบังคับ 

     

2. หมวดวิชาเลือก 
 

     

3. ปริญญานิพนธ์ 
 

     

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
     3.1.4.1 แผน 2 

     

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาบังคับ 
บห 701 สัมมนาหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาขั้นสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิง
คุณธรรมเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง 

     

บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 

     

บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษา 

     

บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

     

บห 707 การบริหารทรัพยากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

     

บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา 

     

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือก 
บห 710 นโยบายและการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ทางการศึกษา  
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บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การจัดการศึกษา 

     

บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

     

บห 713 การบริหารการศึกษาและจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอิงศักยภาพสมอง 

     

บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองค์การ    

     

บห 715 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา 

     

บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
 

     

บห 717 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

     

บห 718  สัมมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

     

บห 719 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทางการบริหารการศึกษา 

     

บห 720 การวิจัยผสานวิธีทางการบริหาร
การศึกษา 

     

บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 

     

บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษา
เปรียบเทียบ 

     

บห 723 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร 
 

     

บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหาร
การศึกษา 

     

บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารการศึกษา 
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ค าอธิบายปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
บห 899  ปริญญานิพนธ์ 
 

     

*ห้วขอ้ 3.1 ให้พจิารณาเทียบเคียงให้เปน็ไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรุสภาพ เร่ือง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพือ่การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 
** พิจารณารายวิชาที่ระบุเป็นบังคับเลือก อาจเขียนรวมเป็นหมวดวิชาบังคับโดยเฉพาะรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาต้องระบุเป็น
รายวิชาบังคับ 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
**

  

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
**

  
3.2.3 อาจารย์พิเศษอาจารย์ที่ปฏิบัติงานบาง
เวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   
**

  
**ตรวจสอบนิยามและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร อาจารยพ์ิเศษ อาจารย์ที่ปฏิบตัิงานบางเวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4 .  อ งค์ ป ระกอบ เกี่ ย วกั บประสบการณ์
ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
 

     

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือ
งานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

     

5.3 ช่วงเวลา 
 

     

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 

     

5.5 การเตรียมการ 
 

     

5.6 กระบวนการประเมินผล 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

     

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

*
   

*
  

2.2 ด้านความรู้ 
 

     

2.3ด้านทักษะทางปัญญา 
 

     

      2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

     

     2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     

*เทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ก าหนดกลยุทธก์ารสอนและประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้รายด้านและ
อาจพจิารณาร่วมกันในการเพิ่มทักษะดา้นการบริหาร 
3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาบังคับ 
บห 701 สัมมนาหลกัการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ขั้นสูง            
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมเพื่อ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
บห 703 การบรหิารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บห 704 การบรหิารคุณภาพ การประกนัคุณภาพการศึกษา
และแนวโน้ม 
บห 705 การวิจยัขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 
บห 706 สัมมนาการวิจยัทางการบริหารการศึกษา 
บห 707 การบรหิารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา 
บห 708 การฝึกปฏิบัตกิารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
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หมวดวิชาเลือก 
บห 710 นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาทางการศึกษา                                      
บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมและการจัด
การศึกษา 
บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
บห 713 การบรหิารการศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอิง
ศักยภาพสมอง 
บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ    
บห 715 สัมมนายุทธศาสตร์การบรหิารและการจัดการ
สถานศึกษา 
บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
บห 717 สัมมนาการวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา 
บห 718 สัมมนาการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บห 719 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทางการบริหารการศึกษา 
บห 720 การวิจยัผสานวธิีทางการบริหารการศึกษา 
บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจิัยทางการบริหาร
การศึกษา 
บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 
บห 723 ทฤษฎีและการปฏบิัติทางหลักสูตร 
บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 
บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา 

     

ปริญญานิพนธ์ 
ปพอ 891  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

     

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับ
คะแนน (เกรด) 

     

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

     

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

     

3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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ประเด็น/หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศ.ดร.พฤทธิ ์ ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ ผศ.ดร.อรวรรณ 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

     

2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

     

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
7. การบริหารหลักสูตร      
8. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      
9. การบริหารคณาจารย์      
10. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
     

11. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 

     

12. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

     

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

   
**

  
**มีการรายงานในปจัจุบัน 12 ตวับ่งชี ้

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
5. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 
     

6. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

     

7. การประ เมินผลการด า เนิ น ง านตาม
รายละเอียดหลักสูตร 

     

8. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
ปรับปรุง 

     

 
 
 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) หน้า 73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เรือเอก  อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  lieutenant ApiteeSongbundit 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
ที่ท างาน        ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์      081 8709908 
Email         Apichat.song@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
กศ.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหารการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, สุขศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธานินทร์ นุชประดิษฐ์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตและธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่

สามารถพยากรณ์จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วารสาร Veridian ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10(1): 1-15. 

นฤภพ ขันทับไทย, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิต. (2559). กลยุทธ์การ
บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 104-
115. 

อธิคุณ สินธนาปัญญา,อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและวีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2558(3): 15-32. 
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มณฑา พลรักษ์,อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า . วารสาร
คณะมนุษศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา : JOURNAL OF NMC ปีที่ 9, 2558. 

ธนัตติยา จาตุรนต์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์,และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3.   รายงานการ
 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 31-40.  

อธิคุณ สินธนาปัญญา, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและ วีระ สุภากิจ. (2557). การบริหารความสุขใน
สถานศึกษา. วารสารสุทธิปริทัศน์, 28(88): 15-32. 

พระมหามงคล สารินทร์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์,และสมชาย เทพแสง. (2556). การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม. 
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 84- 88. 

กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์, สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์และอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์. (2556). หลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์ส าหรับพยาบาลงวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 100-110. 

ปรตี ประทุมสุวรรณ์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตและอนันต์  มาลารัตน์. (2555). การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่สามารถพยากรณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 9(16): 39-54. 

ณฐาภพ ระวะใจ, อนันต์ มาลารัตน์และอภิธีร์  ทรงบัณฑิตย์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร . 
วารสารวิชาการศรีปทุม, 9(1): 113-120. 

สมชาย เทพแสง,อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์และสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์.(2553). การศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่ภัย
พิบัติสึนาม.ิ วารสารบริหารการศึกษา, 2553(12): 1-10.  
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
EA899 ปริญญานิพนธ์ (Dissertation) 

CUR771 หลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Curriculul Theories and Practices) 
PG742 สัมมนา สังคม ปรัชญา จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (Seminar in Social , 

Philosophical , Psychological and Thai Historical Education) 
RS734 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา (Educational Policy Analysis) 
EA892 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational Administration) 

EA741 ภาวะผู้น าทางการบริหาร ทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติ (Managerial Leadership: Theory, 
Research and Practices) 

EA891 การศึกษาอิสระ (Independent Study) 
EDA712 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการการศึกษา (Seminar in Educational 

Administration Research) 
EDA702 สัมมนาปญัญาศึกษาและการพัฒนาจริยธรรม (Seminar in Intellectual Study and Moral Development)  

EDA719 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการการศึกษา (Independent Study in Educational 

Administration and Management) 

EDA721 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational 
Administration and Management) 

EA618 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา (Development and Quality Assureance in Education) 

HE 501 การบริหารทางสาธารณสุข (Public Health Administration) 

HE552 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Researc Methods in Health Education and 
Behavioral Science) 

HE522 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration) 

HE621 สมุนไพรเพ่ือการรักษา (Herbs for Health) 

EA651 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 

EA618 การพัฒนาและประกันคณุภาพทางการศึกษา (Development an dQuality Assurance in Education) 

EA653 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration Research) 

EA533 การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา (Academic Leader and School Improvement) 

EA688 การจัดการโครงการระดับปริญญาโท (Master’s Project) 

EA661 การวิจัยและพัฒนาทางการบรหิารศึกษา (Research and Development in Educational Administration) 

EA672 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational 
Administration and Management) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
EDA501 หลักการและทฤษฎีการบริหารและการจัดการศึกษา (Principle and Theory in Educational 

Administration and Management) 
EDA502 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้น า ส าหรับนักบริหาร (Moral, Ethic and Leadership for 

Administrators) 
EDA513 สัมมนาปัญหาการวิจัยทางพ้ืนฐานการบริหารการศึกษา (Seminar in Problems and Research in 

Educational Administration and Management for Basic Education) 
EDA517 การพัฒนาและประกันคณุภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assureance and Development) 

ED341 การรับรู้จริยธรรมทางสังคม (Social Consciousness and Ethics) 

HE371 ค่านิยม เจตคติ กับพฤติกรรมสุขภาพ (Vulues, Attitude & Health Behavior) 
HE 416 เพศศึกษา (Sexuality Education) 
HE462 หลักการบริหารงารสาธารณสุข (Principles and Administration  of Health Education) 

SWU201 บูรณาการ 1 (Integration I) 
HE100 สุขภาวะกับการใช้ชีวิต (Health Lifestyle) 
HE325 การใช้ยาเบื้องต้น (Fun of Nursing and Drug Administration) 
HE352 วิจัยทางสุขศึกษา (Research in Health Education) 
HE463 การฝึกประสบการณ์ทางสุขศึกษา (Health Field Experience) 

SWU202 บูรณาการ 2 (Integration2) 
SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (Wellness and Health Lifestyle) 
SWU301 บูรณาการ 3 (Integration 3) 
ED433 กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Strategies for Knowledge Management) 
ED426 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 
ED455 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 
ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 
ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

สถานภาพ 

1.การวิเคราะห์สภาพองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2554 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Ms.Jantarat Phutiariyawat 
ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์
ที่ท างาน         ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์        081-3094799 
Email           jantarat@swu.ac.th  ,  jantaphu@gmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

 
ความเชี่ยวชาญ 

1. การบริหารการศึกษา 
2. การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา 
3. ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
4. การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
5. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
6. การวางแผนการสื่อสารมวลชน 
7. กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
8. พฤติกรรมองค์กรและผู้บริโภค 

 
ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
นิสสรณ์ บ าเพ็ญ, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนงานส าหรับ

ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ), 10(1): 16-28. 

วาสนา มณีเรือง, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, ราชัน บุญธิมา. (2559). รูปแบบการพัฒนาครูเก่งครูดีของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 4(2): 260-278. 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2534 
วส.ม. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

mailto:jantarat@swu.ac.th
mailto:jantaphu@gmail.com
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วรันธร เฉลิมโฉม,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์,อรรณพ โพธิสุข. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา. วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม, 1(4): 33-47. 

อมรเทพ สีนวนสูง, อรรณพ โพธิสุข, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ), 9(1): 1053-1065. 

อนุพันธ์ ค าปัน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2558). การศึกษาองค์ประกอบของ
จิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2 (มกราคม-ธันวาคม): 299-313. 

 
    2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ปิยวัชร์ สุทธิวนิช, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนารูปแบบการ

บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. รายงาน
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3: 327-311. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 
ปทุมธานี. 

วาสนา ประสงค์งาม,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ ,จักรกฤษ์ โปณะทอง. (2559). ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน). รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4: 701-713. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร. 

อนุพันธ์ ค าปัน,จารุวรรณ สกุลคู,อรรณพ โพธิสุข,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: 781-790. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 

เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, วรวุฒิ สุภาพ. (2556). 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่ . รายงานการประชุม
วิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่  2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล : 21-32. 
กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพรสโปรดักส์. 

3 .  หนังสือ ต ารา 
  -  
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4.  ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต 

 
5.   งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
สถานภาพ 

1.ปัจจัยพยากรณ์การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553 หัวหน้า
โครงการ 

2.กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบ
อาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย 

3.ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิต
วิชาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2558 หัวหน้า
โครงการ 

 
 

 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (CONSCIOUSNESS AND ETHICS FOR TEACHER 

PROFESSION) 
ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (EDUCATIONAL PARADIGMS) 
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (NEGOTIATING CONSUMER CULTURE) 
ED461 การบริหารและการจัดการศึกษา (EDUCATION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT) 
ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION) 
ED362 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (EDUCATION  AND COMMUNITY DEVELOPMENT) 

SWU365 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMENT) 
FE501 ชีวิตกับการศึกษา (LIFE AND EDUCATION) 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Theeraphab  Phetmalaikul 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน    ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495000    โทรศัพท์มือถือ   0816826030 
Email      ptheeraphab@gmail.com, theeraphab@swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2536 
ศศ.บ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 
ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2547 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2550 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 1. การบริหารการศึกษา ภาวะผู้น า การวางแผนและนโยบาย การจัดการเรียนรู้ 
 2. ระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3. สถิติการวัดประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 5. การบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพองค์การ  
 6. จิตวิทยาการศึกษาและประสบการณ์ด้านผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Theeraphab Phetmalaikul. (2017). Academic Administration and Management to Enhance 

Learners' Skills and Characteristics in the 21st Century. Journal of Educational Science 
and Research (JESR);7(1), 1-12. 

นฤภพ ขันทับไทยและธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560. 
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3.  ต ารา/หนังสือ 
คณะบรรณาธิการ. (2548). ส าเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสฉลอง 50 

พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

4.  ภาระการสอน  
รหัสวิชา ชือ่วิชา 
EDA 513 สัมมนาปญัหาและการวิจัยการบรหิารและการจดัการการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(Seminar in Problem and Research in Educational Administration and Management) 
PDC 822 การออกแบบการสอนและฝึกอบรม (Training and Instructional Design) 
RHP 713 กาย จิต สมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ (Body, Mind, Brain and Human Learning) 
RHP 711 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดศักยภาพมนุษย์ (Human Potential Measurement Instruments Design and 

Development) 

AP 705 การวิจัยผสานวิธี (Mixed-method Research) 
AP 891 หัวข้อปัญหาทางจิตวิทยา (Topics in Psychology) 
PDC823 การสัมมนาการวิจยัทางจิตวิทยาการศึกษา (Seminar in Educational Psychology Research) 
PDC824 การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการศึกษา (Practicum in Educational Psychology) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา 
PDC 826 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) 
RHP881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณัฑติ (Seminar in Doctoral Dissertation) 
RHP992 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต2 (Doctoral Dissertation II) 
RHP994 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต4 (Doctoral Dissertation IV) 
EP 301 จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 

RHP 612 กระบวนทัศน์ของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ (Paradigm of Human Learning Process) 
PDC623 การสัมมนามมุมองจิตวิทยาการเรยีนรู้และการสอน  

(Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective) 
PDC624 การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการศึกษา 1 (Practicum in Educational Psychology I) 
RHP791 ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต 1 (Master’s Thesis I) 
FE 501 ชีวิตกับการศึกษา (Life and Education) 
RHP681 การสัมมนาปรญิญานิพนธ์มหาบณัฑิตทางจิตวิทยาการศึกษา  

(Seminar in Educational Psychology Master Thesis) 
AP 503 การวิจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต ์ (Applied Quantitative Research) 
AP 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Qualitative Research) 
ED 461 การบริหารและการจดัการการศึกษา (Educational Administration and Management) 
PSY216 จิตวิทยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Psychology) 
PSY213 ความคิดสร้างสรรค ์(Introduction to Creativity) 
PSY 214 จิตวิทยาสังคม (Introduction to Social Psychology) 
PSY 425 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ทางจิตวิทยาการแนะแนว  

(Seminar in Problem and Trend of Guidance Psychology) 
SWU 371 ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creative, Innovation and Technology) 
ED 241 จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology for Teachers) 
ED 323 จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology for Teachers) 
GU323 การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว (Research in Guidance Psychology) 
GU 427 การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการแนะแนว (Practicum in Guidance Psychology) 
ED561 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship in Education)    
ED 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (Internship in Education1) 
ED 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2 (Internship in Education2) 
PSY 412 การศึกษาอิสระ (Independent Study) 
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5. ทุนวิจัยที่ได้ 
ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบ 

ประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

1.การศึกษาเปรยีบเทียบสมรรถนะวิชาชีพครูของ
ครูผูส้อนระดับประถมศึกษาท่ีจบสาขาวิชาชีพครูกับท่ี
ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงานวิจัย: การศึกษาเปรียบเทยีบสมรรถนะของครู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างครูที่จบและไมไ่ด้จบ
หลักสตูรทางการศึกษา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 นักวิจัยในแผน
งานวิจัย 

1.รูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21: 
แบบแผนวิจัยผสานวิธี 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจยั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

2.การศึกษาโครงสร้างทางจิตของเด็กปฐมวัยใน
วัฒนธรรมยโรปและเอเชียโดยใช้โมเดลทาวิสตอค” 
(งานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและออสเตรยี).  
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 
Research Unit “Psychoanalysis 
and Education” (Department of 
Educatioin), University of Vienna, 
Austria 

2555 นักวิจัย 

3.การพัฒนาแบบประเมินการใช้ประโยชน์วิจัยและ
การพัฒนาโมเดลการวัดการใช้ประโยชน์วิจัยของนิสิต
บัณฑิตศึกษาทางศึกษาศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัย
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

4.การพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (แผนงานวิจัย 
การพัฒนาเชิงบูรณาการของการทอ่งเที่ยวท่ียั่งยืนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความ
ท้าทาย (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ 
ขาวสอาด  และหัวหน้าโครงการวจิัยโครงการย่อยท่ี 1 
“การศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวตลาดใหม่ (เน้นจีนและเอเชีย) และตลาด
เดิม (เน้นยโุรป)” 

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 

2547-2554 หัวหน้า
โครงการวิจัย

ย่อย และ 
นักวิจัยในแผน

งานวิจัย 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Somboon Burasirirak 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
ที่ท างาน        ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       081-3165572 
Email          somburak62@gmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2530 
กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539 
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหารการศึกษา, สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.(2558).  การบริหารเครือข่ายการศึกษา (Network Educational Administration).  

สารานุกรมศึกษาศาสตร์. (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พุทธศักราช 2558): 16-22. 

สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2559).  การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ
พยากรณ์การบริหารจัดการสถานศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.  วารสารบริหารการศึกษา 
มศว., 13(24): 79-91. 

มาตา แก้วเซ่ง, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2559).  การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 6(1): 49-67. 

ปิยวัชร์ สุทธิวนิช, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2558).  การพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 51-59. 

ธัญมัย แฉล้มเขตต์, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2558). ภาวะผู้น าเชิงจริธรรมคุณลักษณะที่ควร
ส่งเสริมส าหรับครู.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 71-80. 
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ณพล ค าแก้ว, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2558). สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2.  วารสาร
บริหารการศึกษา มศว., 12(23): 138-149. 

ธีรธร สุธีธร, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2559).  ภาวะผู้น าทางวิชาการของครูยุคใหม่.  วารสาร
บริหารการศึกษา มศว., 13(24): 54-61. 

ธัญยธรณ์ สุภัคเลิศ, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.  (2559).ภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
ยุคโลกาภิวัตน์.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24): 92-98. 

ฉัตรกุล เอ้ือพิพัฒนากุล, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559).การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การจัดการคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร.  วารสารบริหาร
การศึกษา มศว., 13(24): 99-106. 

ธัญมัย แฉล้มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์และ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559). ประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับครูผู้ช่วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา. 
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25), 1-9. 

จิตรี ฟุ้งกลิ่น, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และอ.ดร.สมชาย  เทพแสง. (2559). บรรยากาศองค์การและการท างาน
เป็นทีมที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.  
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 10-20. 

รวิษฎา ถิรวัชรภูวดล, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และอ.ดร.สมชาย เทพแสง.  (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต4.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 21-32. 

ธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ, อ.ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์ และอ.ดร.สมชาย  เทพแสง.  (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การ
บริหารกิจการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 33-43. 

ชญาดา  พันธ์ยาว, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และอ.ดร.สมชาย  เทพแสง.  (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 56-66. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ  
 – 
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4.  ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต 

 
4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
สถานภาพ 

1.การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การ
บริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2557 หัวหน้า
โครงการ 

 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 
ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and 

Management) 
ED514 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 
EDA517 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา (Development and Quality 

Assureance in Education) 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล      นายราชันย์  บุญธิมา 
ชื่อ-นามสกุล      RACHAN  BOONTHIMA 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศัพท์     089-766-4051 
Email       rachan_2012_cr@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ี

ส าเร็จ 
กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541 
   
ความเชี่ยวชาญ        

1.  หลักการศึกษา 
       2.  หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 
       3.  หลักการวิจัยการศึกษา และการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          4.  หลักการทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      5.  หลักการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จิตรา จันทราเกตุรวี, อัจจา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์,ราชันย์ บุญธิมา. (2559). แนวคิดในการจัดการสหกิจ

ศึกษาของสถานศึกษาและหลักการบริหารจัดการแบบญีปุ่นโมโนซุคริ . วารสารวิทยบริการ มหาวิทยา
สงขลานครินทร์, 2559(2): 154-161. 

อธิคุณ สินธนาปัญญา,อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและวีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสาร
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4. ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
CSC860 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย (COMPUTER  FOR   RESEARCH) 
EV512 หลักพ้ืนฐานการประเมิน (FOUNDATIONS  OF  EVALUATION) 
EV521 หลักทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน (PRINCIPLES  THEORIES  AND  MODELS  IN  

EVALUATION) 
EDA701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นสูง (ADVANCED  RESEARCH  

METHODOLOGY  IN  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION  AND MANAGEMENT) 
EDA737 การสัมมนาปัญหาวิจัยทางอุดมศึกษา (SEMINAR  IN  RESEARCH  PROBLEMS IN  HIGHER  

EDUCATION) 
EDA738 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย (CONSTRUCTION  AND  DEVELOPMENT  OF  

RESEARCH  INSTRUMENT) 
SEM528 การวัดและประเมินผลทางการประถมศึกษา (MEASUREMENT  AND  EVALUATION  IN  

ELEMENTARY  EDUCATION) 
SEM703 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARECH  METHODOLOGY) 
SCE552 สถิติขั้นสูงทางการศึกษา (ADVANCED  STATISTICS  FOR  SCIENCE  EDUCATION) 
MER831 แบบแผนวิจัยขั้นสูง (ADVANCED  RESEARCH  DESIGNS) 
PX481 การวิจัยทางการบ าบัดรักษาทางกายภาพ (RESEARCH  IN PHYSICAL THERAPY) 
RS733 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณเชิงประยุกต์ (APPLIED  MULTIVARIATE  ANALYSIS) 
RS810 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อประเมินโครงการ (PROJECT  EVALUATION  TECHNIQUES  

AND  PRACTICUM) 
RS731 ระเบียบวิธีการสืบค้นเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา (METHODS  OF  

QUANTITATIVE  AND  QUALITATIVE  INQUIRY  IN  EDUCATION) 
TC573 การประเมินศาสตร์การสอน (EVALUATION  OF  SCIENCE  INSTRUCTION) 
TO522 เทคนิคการประเมินทางการสอนสังคมศึกษา (TECHNIQUES  OF  SOCIAL STUDIES  IN 

STRUCTION  MEASUREMENT  AND  EVALUATION) 
 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

สถานภาพ  

- - - - 
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 หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นความต้องการจ าเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารการศึกษาทุกระดับและระบบ และเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) อีก
ประการหนึ่งศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารการศึกษานอกจากนี้ การ
บริหารการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้การที่บุคคลเข้ารับการศึกษา
ในหลักสูตรนี้จะท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการส าคัญของการบริหารและการ
พัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆของงานบริหาร การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดและด าเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญ
ส าหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามุ่งพัฒนาคุณลักษณะ เจตคติ ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษาของบุคคลผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุก
ระดับและระบบ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) พร้อมบูรณาการเข้ากับศาสตร์
การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารการศึกษา  การจัดการศึกษาด้านการบริหาร
การศึกษาอันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการส าคัญของการบริหารและการพัฒนาการ
จัดการศึกษา องค์ความรู้ตามองค์ประกอบต่างๆของการบริหาร องค์ความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการใหม่ที่
ทันสมัย  การพัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา สร้างความตระหนักรู้ถึงอิทธิพลปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดการและด าเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ  หลักสูตรนี้จึงมี
ความส าคัญส าหรับเตรียมผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนระดับต่างๆ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพทางปัญญา ให้เป็นผู้น าทางวิชาการระดับสูงควบคู่ความเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม อันเปี่ยม
ทักษะการวิจัยเพือ่พัฒนางานและสังคมในศตวรรษที่ 21 และอนาคตอย่างมีคุณภาพ 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

แบบ 1 
(หน่วยกิต) 

แบบ 2 
(หน่วยกิต) 

ผู้ไม่
ประสงค์ขอ

เทียบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ผู้ประสงค์
ขอเทียบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. หมวดวิชาแกน - 6 1. หมวดวิชาบังคับ 
1.1 วิชาทางการบริหารการศึกษา 
1.2 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

18 
15 
- 

24 
21 
3 

2. หมวดวิชาเอก - 6 2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 4 
3. ปริญญานิพนธ์ 48 36 3. ปริญญานิพนธ์ 36 36 

หน่วยกิตรวม 48 48 หน่วยกิตรวม 58 64 

 
รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ชื่อสาขาวิชา 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารและการจัดการการศึกษา) 

ชื่อสาขาวิชา 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 

 

ปรัชญาหลักสูตร 
การบริหารและการจัดการการศึกษาที่ มี
คุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้ น า  และ
คุณธรรม น าไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและทุกระบบตาม
บริบทของสังคม 

ปรัชญาหลักสูตร 
ผู้น าที่สร้างสรรค์บนฐานของคุณลักษณะ 
ส ม ร ร ถ น ะ  คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการวิจัย  น าไปสู่
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาทุกระดับและทุกบริบทของสังคม 

 

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การศึกษาเป็นความต้องการจ าเป็นของบุคคลที่
จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุก
ระดับและระบบ และเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งใน

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามุ่งพัฒนาคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและ
เจตคติด้านการบริหารการศึกษาของบุคคล
ผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ส่วนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตาม
เกณฑ์คุรุสภา และผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานการ
บริหารและการจัดการในระดับอาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนในการผลิตบัณฑิต
แขนงวิชาต่างๆ ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ได้ โดยเฉพาะด้านบุคลากร อีกประการหนึ่ง 
ศาสตร์ การศึ กษา ในแขนงวิ ช าต่ า ง  ๆ  มี
ความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารและการ
จัดการการศึกษา   

ทุ ก ร ะ บ บ  ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมบูรณา
การเข้ากับศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ 
มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารการศึกษา  
การจัดการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาอัน
เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้
และฝึกฝนได้  ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
นี้จะได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการส าคัญของการ
บริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
องค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร องค์ความรู้
และเทคนิคการบริหารจัดการใหม่ท่ีทันสมัย 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี  มีความเป็นผู้น าและเป็น
ผู้ น า วิ ช ากา ร ในศาสตร์ ด้ านการบริ หา ร
การศึกษาท่ีจะสามารถน าสังคมในกระแสโลกา
ภิวัตน์  สามารถรับวิทยาการใหม่พร้อมน ามา
ปรับใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ผู้ได้รับ
การศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย
ทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
ตระหนักรู้ถึงอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ี
ส่ ง ผลและ เกี่ ย วข้ อ งกั บการจั ดกา รและ
ด าเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ  หลักสูตรนี้
จึงมีความส าคัญส าหรับเตรียมผู้บริหารองค์การ
ทางการศึกษาและองค์การ ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ทางปัญญา ให้เป็นผู้น าทางวิชาการระดับสูง
ควบคู่ ค วาม เป็ นนั กบริ หาร ท่ีมี คุณธรรม
จริยธรรม อันเปี่ยมทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน สังคม การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ
การศึกษาประเทศไทย 4.0 ในอนาคตอย่างมี
คุณภาพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
1. ใฝ่เรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารและการจัดการการศึกษา มีความเข้าใจ
อย่างถอ่งแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางวชิาการ
และวิชาชีพทางการบริหารและการจัดการ
การศึกษา สามารถออกแบบโครงการวิจัย รู้
เทคนิคการวิจัยและพฒันาข้อสรุปเพื่อการ
พัฒนาการบริหารการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม มีความคิดริเริ่ม 
ให้การสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดลุยพินิจในการจัดการ
กับความขัดแย้ง และเป็นผูน้ าทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพบริหารและการจัดการ
การศึกษา 
3. สามารถวิเคราะห์บริบทใหม่ในด้านต่างๆ 
สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั ทฤษฎีในศาสตร์
ต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพทางการบริหาร
และการจัดการการศึกษา 
4. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการบรหิารและการจัดการ
การศึกษา วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนด้วยตนเองรวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ มีความเปน็ผู้น าทีโ่ดดเด่นทางวชิาการ
และวิชาชีพทางการบริหารและการจัดการ
การศึกษา 
5. สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติและการวิจัย
เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้ประเด็นปัญหาที่
ส าคัญและซบัซ้อน สามารถสรปุและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ
การศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทาง
วิชาการและวิชาชีพทางบริหารการศึกษา  
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ใน
บริบทที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและ
ลึกซึ้งในวิชาชีพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจในการบริหาร
จัดการกับความขัดแย้งได้ 
3) มีความรู้ เท่ าทันเทคโนโลยี  สามารถ
สื่อสารและสร้างนวัตกรรมทางด้านบริหาร
การศึกษา 
4) มีภาวะผู้น าขั้นสูง  มีทักษะและสมรรถนะ
การบริหารการศึกษาระดับสูง มีความคิด
ส ร้ า งส ร รค์ ท า งกา รบริ ห า รกา รศึ กษ า   
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบทางศาสตร์บริหารการศึกษา
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและ
ประเทศชาติ 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 การปรับปรุง 
หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต* 
เมื่อเทียบเคยีงแล้วไปอยู่ในรายวิชาเลือกอีก 12 
หน่วยกิต* (เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่รวม 4 
สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ท าให้รายวิชาแกนของแต่ละ
สาขาวิชาต้องจัดลงแบบคละกัน จ านวนหน่วยกิต
ในหมวดวิชาแกนของแขนงบริหารการศึกษา
โดยตรงมีน้อย ไปปรากฏในหมวดวิชาเลือก แต่ได้
เทียบเคียงประกอบดังตารางข้างลา่ง) 

ปรับเป็นหมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตร  แบบ 
2.1 จ านวน 24 หน่วยกิต ส าหรับผู้ประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพฯ 

 

 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาบังคับ 
บหศ 711 สัมมนาหลักการ ทฤษฎี และภาวะผู้น า
ทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
EDA 711 Seminar in Principle, Theory and 
Leadership in Educational Administration 
and Management 

สัมมนาเชิงวิ เคราะห์  สังเคราะห์เกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผู้น าการ
บริหารการศึกษา การสื่อสาร การพัฒนา
บุคลิ กภาพ และจริ ยธรรมของผู้ น าทาง
การศึกษา  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่
ทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น าทาง
การศึกษา   การวิเคราะห์บริบทที่ เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าและการบริหารการศึกษาในระดับ
จุลภาคและมหภาค  เปรียบเทียบการพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษากับภาวะผู้น า
ด้านอื่น  รวมทั้งประยุกต์  แนวคิด ทฤษฎีมา
ก าหนดรูปแบบและกลยุทธ์ของผู้น าและ
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาบังคับ 6 รายวิชาแรก 18 หน่วยกิตส าหรับ

หลักสูตร  แบบ 2.1 (ส าหรับผู้ไม่ผู้ประสงค์ขอเทียบ
มาตรฐานวิชาชีพฯ ) และหลักสูตร  แบบ 2.1 (ผู้
ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพฯ) 24 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 1. วิชาทางการบริหารการศึกษา 5 
รายวิชา และ 2. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 1 รายวิชา รวมท้ังสิ้น 6 รายวิชา 

บห 701 สัมมนาหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาขั้นสูง   3(2-2-5) 
EA 701 Seminar in Advanced Principles 
and Theories in Educational 
Administration 

สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์เกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด  กระบวนการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง  การบริหาร
วิชาการ  การบริหารองค์การส านักงานและ
องค์คณะบุคคล  การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานธุรการ  การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่  กา รบริ หา รแหล่ ง เ รี ยนรู้ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การนิ เทศการศึกษากับการ
บริหารการศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หา รการศึ กษา  นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษาและการ
เรียนรู้  การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 การปรับปรุง 
บหศ 702  สัมมนาปัญญาศึกษาและการ
พัฒนาจริยธรรม   3(2-2-5) 
EDA 702  Seminar in Intellectual 
Study and Moral Development 
สัมมนาเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ ประวัติ 
แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิ
ปัญญาของนักปราชญ์สาขาต่างๆ การ
วิเคราะห์แนวคิดทางจริยธรรมของมนุษย์ 
และสาขาวิชาการต่างๆ รวมทั้งผลการวิจัยที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  ตลอดจนการ พัฒนาระบบ
จริยธรรมส าหรับการบริหารจัดการของ
องค์กร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา 

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิง
คุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
EA 702 Seminar in Academic and Moral 
Leadership for Change Management 
สัมมนาภาวะผู้น า ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ  ผู้น าเชิงคุณธรรม  ผู้น าการ
เปลี่ยนผ่านหรือผู้น าเชิงปฏิรูปและภาวะผู้น า
รูปแบบต่างๆ  ทฤษฎีและหลักการการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การ
จั ดก า รคว ามขั ดแย้ ง  ก า ร เจ รจาต่ อ รอ ง 
ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิช าชีพ  ผู้ น า กับการพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา  การสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองค์การ
ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ภาวะผู้น า
เชิงคุณธรรม  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนผ่านและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

บหศ 718 ทฤษฎีและการปฏิบัตทิางหลักสูตร
3(3-0-6) 
EDA 718  Curriculum Theory and 
Practices 
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม 
จิตวิทยา ปรัชญาและประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างหลักสูตรระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและวัยของผู้เรียน ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร การพัฒนา
ความรู้และทักษะในการบริหารหลักสูตร ศึกษาและ
ติดตามผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรท้ังในและ
ต่างประเทศ 

บห 703 การบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  3(2-2-5) 
EA 704 Curriculum Administration for 
Educational Quality Development 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารหลักสูตร  
กระบวนการการพัฒนาหลั กสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา  การน าหลักสูตรไปปฏิบัติใช้  คุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหาร
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนท่ีพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดเชิงระบบ รู้จักการจัดการ
และคิดเป็น การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การประเมินหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและการสอน
เสริมตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการวิ เคราะห์หลักสูตรและฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 การปรับปรุง 
 บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกัน

คุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 3 (2-2-5) 
EA 704 Quality Administration, Educational 
Quality Assurance and Trend 

ศึกษาทฤษฎีการบริหารคุณภาพ  ระบบการ
บริหารคุณภาพปัจจุบันและแนวโน้ม  หลักและ
กระบวนการประกันคุณภาพ กระบวนทัศน์
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ไ ท ย   ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ  การฝึกออกแบบการพัฒนาระบบ
และก ากับติดตาม ศึกษากรณีศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เรียนรู้การน าผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบาย
รายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

บหศ 701 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสงูทางการ
บริหารและการจัดการการศึกษา   3(3-0-6) 
EDA 701  Advanced  Research 
Methodology in Educational 
Administration and Management 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติ
ในการเลือกปัญหาวิจัย  การก าหนดค าถาม
วิจัยการพัฒนาแนวคิดในการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย จริยธรรมในการวิจัย  หลักการ
ออกแบบแผนการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ทั้ ง เชิ งปริมาณและเชิ ง
คุณภาพ กระบวนการในการด าเนินการวิจัย 
สถิติและสถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับแบบ
แผนการวิจัยประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
ประเมินและตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย  
และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการบริหาร
และการจัดการการศึกษา 

บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 
EA 705  Advanced  Research in 
Educational Administration 
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
การศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและ
หลักการของการวิ จัยขั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษาทั้งในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยผสมผสาน และการสังเคราะห์งานวิจัยใน
การสร้ า งสรรค์ นวั ตกรรมทางการบริห าร
การศึกษา การวิเคราะห์และเลือกปัญหาใหม่
ทางการบริหารการศึกษา การก าหนดโจทย์การ
วิจัย การออกแบบการวิ จัยขั้นสูง การพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วย
สถิติขึ้นสูง  การแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิจัย
ขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงาน
วิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยอย่างผู้ มี จิต
วิญญานและมีอุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ 

รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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บหศ  721  ประสบการณ์ทางการบริหาร
และการจัดการการศึกษา   3(0-6-3) 
EDA  721  Internship in Educational 
Administration and Management 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหาร
และการจัดการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารการศึกษา 

บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชพีทางการบริหาร
การศึกษา   3(0-6-3) 
EA 708 Internship in Educational 
Administration 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารและ
การจัดการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะ  ทดลองน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ช่ี ย ว ช า ญ  เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 การปรับปรุง 

บหศ 714  การบริหารทรัพยากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา   3(3-0-6) 
EDA 714  Resource Management and 
Human Resource Development in 
Education 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการ
บริหารทรัพยากรทั่วไปและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา วิธีระดมทรัพยากรและการ
บริหารจัดการทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา การวางแผนยุทธ์
ศาสตร์ในการระดมทรัพยากรและวิธีการจัดสรรให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษา รวมทั้งศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 

หมวดวิชาบังคับ อีก 9 หน่วยกิต 3 รายวิชา 
ส าหรับผู้เรียนหมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตร  
แบบ 2.1  จ านวน 24 หน่วยกิต (ผู้ประสงค์ขอเทียบ
มาตรฐานวิชาชีพฯ) ต้องศึกษาเพ่ิมเติมประกอบด้วย 
 
บห 707  การบริหารทรัพยากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  3 (2-2-5) 
EA 707 Resource Management and Human 
Resource Development in Education 
ศึกษาเชิงวิพากษ์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง 
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารที่
เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การ
บริหารงานระบบเครือข่าย  วิธีระดมทรัพยากรและ
การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา การวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรและวิธีการจัดสรร
ให้ เหมาะสมกับการจัดการศึกษา  การค้นคว้า
งานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  การ
อภิปรายและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติหรือการฝึกจัด
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารบุคลากรทางการศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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บหศ 712  สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร
และการจัดการการศึกษา   3(2-2-5) 
EDA 712  Seminar in Educational 
Administration and Management 
Research 
สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับกระบวนทัศน์ของการวิจัย หลักการ
และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย จรรยาบรรณส าหรับ
ผู้วิจัย วิพากษ์รูปแบบ เนื้อหา กระบวนการวิจัยทั้ง
วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยแบบ
ผสมผสานโดยเน้นการวจิัยทางการบริหารการศึกษา   
รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและกลยุทธ์ของการแสวงหา
และก าหนดปัญหาของการวิจยั การพัฒนาแนวคิดที่
ได้จากการศึกษาให้เป็นหัวข้อการวิจัย  ตลอดจน
เปรียบเทยีบอุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอใน
งานวิจัย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย
ทางการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

บห 706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา   3(2-2-5) 
EA706 Seminar in Educational 
Administration Research 
สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของการวิจัย หลักการ
และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย จรรยาบรรณส าหรับผู้วิจัย
วิพากษ์รูปแบบ เนื้อหา กระบวนการวิจัยทั้งวิจัยเชิง
คุณภาพวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยแบบผสมผสานโดย
เน้นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พัฒนาเทคนิค
และกลยุทธ์ของการแสวงหาและก าหนดปัญหาของ
การวิจัย การพัฒนาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาให้เป็น
หัวข้อการวิจัย  ตลอดจนเปรียบเทียบอุปสรรค 
ปัญหาและข้อเสนอในงานวิจัย ที่น ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการท าวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 

บห 710 นโยบายและการวางแผนเพื่อ
พัฒนาทางการศึกษา   2(1-2-3) 
EA710  Policy and Planning for 
Educational Development 
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริ หารและจั ดก ารระดั บนโยบาย   คว ามหมาย 
องค์ประกอบของนโยบายและแผน  กระบวนการของการ
บริหารระดับนโยบาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น  การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์นโยบาย การ
ก าหนดนโยบาย  การประกาศนโยบาย  และการน า
นโยบายไปสู่การวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา  ประเภท
ของแผน กระบวนการวางแผน  องค์ประกอบของแผน  
และการน าแผนไปสู่การพัฒนาการศึกษา  ปัจจัยและ
บริบทท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบายและแผน  เรียนรู้
ก รณี ศึกษานโ ยบายทา งก าร ศึกษาขอ ง ไทยและ
ต่างประเทศ  เรียนรู้กรณีศึกษาของแผนการศึกษาและ
บริหารการศึกษา  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย
และการเขียนแผนพัฒนาการศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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บหศ 717  สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการจัดการศึกษา  3(2-2-5) 
EDA 717  Seminar in Economics, Social 
Trends and Educational Management 
สัมมนาเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ
แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้น
เรื่องจุดคุ้มทุน ผลตอบแทน อุปสงค์ อุปทานใน
การลงทุน ศึกษาการเมือง และวัฒนธรรมท่ี
สัมพันธ์กับการจัดการศึกษา  เปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบัน  ปัญหาระหว่างสังคมเมืองและ
สังคมชนบท  เมื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขด้วย
กระบวนการทางการศึ กษา ท่ี เหมาะสม  
คาดคะเนแนวโน้มของสภาพการณ์และปัญหา
ในอนาคต อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

บห 711 สัมมนาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการจัดการศึกษา   2(1-2-3) 
EA 711 Seminar in Economics, Social 
Trends and Educational 
Management 
สัมมนาเชิงวิ เคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ
แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้น
จุดคุ้มทุน ผลตอบแทน อุปสงค์ อุปทานในการ
ลงทุน ศึกษาปัจจัยทางสังคม  การเมือง และ
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการจัดการศึกษา  
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน ปัญหาระหว่าง
สังคมเมืองและสังคมชนบทเมื่อพิจารณาแนว
ทางแก้ไขด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่
เหมาะสม คาดคะเนแนวโน้มของสภาพการณ์
และปัญหาในอนาคต อันน า ไปสู่ การจัด
การศึกษาในการพัฒนาประเทศ 
 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 

บห 712 การวางแผนและการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์   2(1-2-3) 
EA 712 Strategic Planning and 
Strategic Management 
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของกลยุทธ์  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์  และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แผน
และนโยบายทางการศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์  กระบวนการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  เครื่องมือที่ได้รับ
การพัฒนาและใช้ประกอบการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์  การประยุกต์การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา  
ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษาของ
แผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน  
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ฝึก
ปฏิบัติ เขียนแผนและออกแบบโครงการ
กิ จกรรมที่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การจั ด
การศึกษา  ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลยุทธ์ที่ใช้ประกอบการวางแผนและ
การบริหารจัดการ 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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บห 713 การบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาอิงศักยภาพสมอง 2(1-2-3) 
EA 713 Educational Administration and 
Learning Management for Brain-based 
Development 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของสมอง  การพัฒนา
ทางปัญญา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การพัฒนา
ผู้เรียนอิงศักยภาพสมอง การบริหารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้อิงการพัฒนาศักยภาพสมอง  ฝึก
ปฏิบัติการ เขียนแนวทางและแผนการบริหาร
การศึกษาที่อิงศักยภาพสมอง    ศึกษากรณีศึกษา
ของผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้อิงการพัฒนา
ศักยภาพสมอง  ค้นคว้างานวิจัยและบทความ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงศักยภาพสมอง  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรู้ของมนุษย์ วิพากษ์ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนอิงศักยภาพสมองและอภิปราย
ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
การศึกษาที่สอดคล้องต่อพัฒนาผู้เรียนอิงศักยภาพ
สมอง 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

บหศ 715  ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
EDA 715  Strategies in organizational 
Change and Development 
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
องค์การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาองค์การ   กลยุทธ์ ในการ พัฒนา
องค์การ การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การ  กลยุทธ์การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้ง  และการเจรจาต่อรอง  รวมทั้ง
วิ เคราะห์องค์การที่ประสบผลส าเร็จเพ่ือ
ก าหนดเป็นรูปแบบอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคม
และโลก 

บห 714 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองค์การ   2(1-2-3) 
EA 714 Strategies for Change and 
Organization Development 
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ องค์การและการพัฒนาองค์การ 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์การ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการบริหาร
ส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์องค์การที่ประสบผลส าเร็จในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนค้นคว้า
งานวิจัยด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การทั้งในประเทศและสากล 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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บห 715 สัมมนายุทธ์ศาสตร์การบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา   2(1-2-3) 
EA 715 Seminar in Strategy on School 
Administration and Management 
ศึกษายุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาสและการคุกคามของการบริหารจัดการ
การศึกษา รวมถึงการศึกษานโยบาย ทิศทาง 
ขอบข่าย ปัญหาและแนวโน้มของการบริหาร
สถานศึ กษา  เค รื อข่ า ยคว าม ร่ วมมื อและ
ความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษากับ
หน่วยงานต่างๆ สามารถแสวงหากลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารทั่วไป 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

บหศ 713  วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา
สมัยใหม่   3(2-2-5) 
EDA 713  Seminar in Modernization 
Management in Education 
สัมมนาเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์หลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
การน านโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมิน
นโยบาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้การ
บริหารจัดการสมัย ใหม่และการพัฒนา
องค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บห 716 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่   
2(1-2-3) 
EA 716 Seminar in Modern Educational 
Management 
สัมมนาเชิงวิพากษ์และเปรียบเทียบต่อหลักการ
และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่กับ
การจัดการศึกษาในปัจจุบันและอดีต  ศึกษา
พัฒนาการของแผน นโยบาย แนวทาง หลักการ 
วิธี องค์ประกอบของการจัดการศึกษาแต่ละยุค
สมัย  การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ
ส าหรับบริหารจัดการการศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และในอนาคต  การ
วิเคราะห์การบริหารจัดการสมัยใหม่ การพัฒนา
องค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์แนวโน้มและ
กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ทั้งไทยและสากล 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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บห 717 สัมมนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3) 
EA717 Research Seminar for Developing 
Knowledge Body and Innovation in 
Educational Administration 
สัมมนาแนวคิดการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา การก าหนดปัญหาและโจทย์การวิจัยที่
สะท้อนถึงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
และนวั ตกรรม ใหม่ ท า งบริ หา รกา รศึ กษา 
กระบวนการสร้างและพัฒนา การตรวจสอบ การ
ประเมินผล การสร้าง การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม  ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยในการ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการ
น าเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เน้นพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 

บห 718  สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน   2(1-2-3) 
EA 718  Seminar in Education for 
Sustainable Development 
 
สั ม ม น า ห ลั ก ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า   ป รั ช ญ า 
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมืองหลักการวิชาชีพครู คุณลักษณะวิชาชีพ
ครูและผู้ บริหารสถานศึกษา ระ เบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริหารและ
การประกั นคุณภาพการศึ กษา  วิ กฤตการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความ
จ าเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัด
การศึกษา การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ ศึกษากรณีศึกษาของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครู
และผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) หน้า 122 

 

 

บห 719 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทางการบริหารการศึกษา 2(1-2-3)  
EA 719 Quantitative and Qualitative Data 
Analysis in Educational Administration 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การศึกษา
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการ
บริหารการศึกษา การวิเคราะห์โจทย์การวิจัย ตัว
แปรและลักษณะข้อมูลทางการศึกษาและการ
บริหารการศึกษา  ค้นคว้ากรณีศึกษาของงานวิจัย
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองแบบ เทคนิคการ
วิ เคราะห์ข้อมูล เชิ งปริมาณด้วยสถิติ ขั้ นสู ง  
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นปฏิบัติการ
ค้นคว้าบทความและการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วการน าเสนอผลก
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 

 

บห 720 การวิจัยผสานวิธีทางการบริหาร
การศึกษา    2(1-2-3)                                        
EA 720 Mixed-Method Research for 
Educational Administration 
 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนวิจัยเชิงปริมาณ
และวิจัยเชิงคุณภาพ การผสมผสานแบบแผนงาน
เชิงปริมาณและคุณภาพในการก าหนดรูปแบบการ
วิจัยแบบผสานวิธี กรณีตัวอย่างงานวิจัยผสานวิธี 
เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยผสาน
วิจัย  ค้นคว้าและวิพากษ์งานวิจัยทั้งสามรูปแบบ 
การวิเคราะห์จุดดีจุดเด่นและอภิปรายการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย การวิพากษ์
บทความวิจัยแบบผสานวิธี ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้า
โครงวิจัยแบบผสานวิธีทางการบริหารการศึกษา  
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการวิจัยผสานผสาน
อย่างง่ายแล้ววิเคราะห์น าเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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บห 721 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา   2(1-2-3) 
EA 721  Instruments Development 
for Educational Administration 
Research 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา วิ เคราะห์ตั วแปรทางบริหาร
การศึกษา การนิยามตัวแปร การพัฒนา
เครื่องมือจัดกระท าหรือนวัตกรรมทางบริหาร
การศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร ใน
การรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ  ก า รส ร้ า ง เ กณฑ์ ในการ แปล
ความหมายของการใช้เครื่องมือ  โดยฝึกปฏิบัติ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการบริหารการศึกษา
และการน าเสนอผลการพัฒนาเครื่องมือ 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 

บหศ 716 สัมมนาการบริหารการศึกษา
เปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

EDA  716  Seminar in Comparative 
Educational Administration  

สัมมนาเชิงวิ เคราะห์   สังเคราะห์   และ
เปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา นโยบาย ระบบ
การศึกษา บริบททางสังคมและระบบการ
บริหารการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  
การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารการศึกษา
ของไทย เพ่ือให้สอดคล้องต่อการพัฒนา
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม การ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ไ ท ย กั บ
ต่างประเทศ  รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการศึกษา
เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

บห 722 สัมมนาการบริหารการศึกษา
เปรียบเทียบ   2(1-2-3) 

EA722  Seminar in Comparative 
Educational Administration  

สัมมนาเชิ งวิ เคราะห์   สั ง เคราะห์   และ
เปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา นโยบาย ระบบ
การศึกษา บริบททางสังคมและระบบการ
บริหารการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  การ
สังเคราะห์รูปแบบการบริหารการศึกษาของ
ไทยที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเปรียบเทียบ
สมรรถนะของไทยกับต่างประเทศรวมทั้ง
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาการศึกษาส าหรับประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารการศึกษาให้ เกิด
คุณภาพ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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บหศ 718   ทฤษฎี และการปฏิบัติ ทาง

หลักสูตร   3(3-0-6) 

EDA 718 Curriculum Theory and 

Practices 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้าน
สังคม จิตวิทยา ปรัชญาและประวัติศาสตร์
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรระดับ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัยของ
ผู้ เรียน ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร การ
พัฒนาความรู้ และทักษะในการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ค้นคว้ าวิจั ยเกี่ ยวกับหลักสูตรทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

บห 723 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางหลักสูตร 

2(1-2-3) 

EA 723 Curriculum Theories and 

Practices 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้าน
สังคม จิตวิทยา ปรัชญาและประวัติศาสตร์
ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรแต่ละ
ระดับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัยของผู้เรียน 
ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและ
การประเมินหลักสูตร การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการบริหารหลักสูตร ศึกษาและ
ติดตามผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง
ในและต่างประเทศ  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ห ลั ก สู ต ร  ก า ร วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น
กรณีศึกษา  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ก า ร น า ห ลั ก สู ต ร ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ ช้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพร่ วมกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

บหศ 719  การศึกษาอิสระทางการบริหาร

และการจัดการการศึกษา  3(1-4-4) 

EDA 719  Independent Study in  

Educational Administration and 

Management 

เลือกศึกษา ค้นคว้าหัวข้อหรือประเด็นส าคัญ

ทางการบริหารการศึกษาอย่างลึกซึ้งตาม

ความสนใจของผู้ศึกษาและความเห็นชอบ

ของอาจารย์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ

วิจัย การจัดท าเค้าโครงการวิจัย และน าเสนอ

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บห 724 การศึกษาอิสระทางการบริหาร

การศึกษา   2(1-2-3) 

EA724 Independent Study in  

Educational Administration  

ศึกษา ค้นคว้ าหั วข้อหรือประเด็นส าคัญ

ทางการบริหารการศึกษาอย่างลุ่มลึกตามความ

สนใจของผู้ศึกษาและความเห็นชอบของ

อาจารย์ การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ใน

การวิจัย การจัดท าเค้าโครงการวิจัย และ

น าเสนอ อภิปราย กิจกรรมกลุ่มเ พ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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 บห 725 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
2(1-2-3) 
EA 725 Innovation and Information 
Technology for Educational 
Administration 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อศาสตร์ทางด้าน
การบริหารการศึกษา โดยเน้นทฤษฎี งานวิจัย 
ความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดสมัยใหม่ 
และฝึกปฏิบัติการออกแบบการบริหาร  การ
จัดการองค์การและการจัดระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการสมัยใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ 
การจัดการการเรียนการสอน และการเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
วิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านการบริหาร
การศึกษา 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) หน้า 126 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทยีบ 

กับสาระความรู้และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศกึษา และ
ศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

๑๔. การพัฒนาวิขาชีพ 
 
 
 
 
๒๑. การพัฒนาวิชาชพี* 

(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกีย่วกับการบริหารสถานศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชพี 
(๔) การวิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพ 
 
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร* 
(๒) การจัดการความรู้เกีย่วกับการบริหารการศึกษา* 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชพี* 
(๔) การวิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพ* 

(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บริหารมืออาชพี 
(๒) สามารถศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาวิชาชพี 
 
 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บริหารมืออาชพี* 
(๒) สามารถศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาวิชาชพี* 

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

สัมมนาภาวะผู้น า ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ผู้น าเชิง
คุณธรรม  ผู้น าการเปลี่ยนผ่านหรือผู้น าเชิงปฏิรูปและภาวะผู้น ารูปแบบ
ต่างๆ  ทฤษฎีและหลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง ยุทธศาสตร์ทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ผู้น ากับการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  การสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองค์การในการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนผ่านและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
บห 705 การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทาง
การศึกษา แนวคิดและหลักการของการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
ทั้งในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา การวิจัยผสมผสาน และการ
สังเคราะห์งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา การ
วิเคราะห์และเลือกปัญหาใหม่ทางการบริหารการศึกษา การก าหนดโจทย์
การวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ด้วยสถิติขึ้นสูง การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา การเขียน
รายงานวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยอย่างผู้มีจิตวิญญานและมี
อุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

๑๕ .ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๒. ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ* 

(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า 
(๒) การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
(๔) การบริหารความเส่ียงและความขัดแย้ง 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพือ่นร่วมงาน 
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน และ
ท้องถิ่น 
 
(๑) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า* 
(๒) การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา* 
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย* 
(๔) การบริหารความเส่ียงและความขัดแย้ง* 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพือ่นร่วมงาน* 
(๖) การนิเทศการศึกษา* 
 

(๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย* 
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และก ากบั ติดตาม 
ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา* 
 

บห 707  การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
ศึกษาเชิงวิพากษ์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง กิจกรรมการบริหารทรัพยากรและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารที่เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารงาน
ระบบเครือข่าย  วิธีระดมทรัพยากรและการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรและ
วิธีการจัดสรรให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา  การค้นคว้างานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา  การอภิปรายและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติหรือการฝึกจัดโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมินและปรับปรุงการบริหารบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
สัมมนาภาวะผู้น า ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ผู้น าเชิงคุณธรรม  ผู้น า
การเปลี่ยนผ่านหรือผู้น าเชิงปฏิรูปและภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ  ทฤษฎีและหลักการการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจา
ต่อรอง ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้น ากับการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  การ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองค์การในการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางวิชาการ  ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนผ่านและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง   
สัมมนาเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด  กระบวนการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง  การบริหารวิชาการ  การบริหารองค์การส านักงานและ
องค์คณะบุคคล  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ  การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การนิเทศการศึกษากับการบริหาร
การศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาร
เทศทางการศึกษาและการเรียนรู้  การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการ
บริหารการศึกษา 
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๑๖.การบริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓. การบริหาร
การศึกษา* 

(๑) ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร 
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็น
เลิศ 
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้ 
(๕) การบริหารงานบุคคล 
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่ 
(๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธภิาพ และประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา 
(๑) ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการ
บริหาร* 
(๒) การบริหารองค์การ ส านกังาน และองค์คณะ
บุคคล* 
(๓) การบริหารงานบุคคล* 
(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา* 
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้* 
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธภิาพ และประสิทธิผล
การบริหารการศึกษา* 

(๑) สามารถก าหนดนโยบาย แผน กลยทุธ์ และ
น าไปสู่การปฏบิัติให้สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาค 
และภูมิสังคม 
(๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
(๑) ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง
การศึกษา* 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสงัคม* 
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้* 

บห 701 สัมมนาหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง   สัมมนาเชิง
วิเคราะห์  สังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด  กระบวนการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาขั้นสูง  การบริหารวิชาการ  การบริหารองค์การส านักงานและ
องค์คณะบุคคล  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ  การเงิน พัสดุและ
อาคารสถานท่ี การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การนิเทศการศึกษากับการ
บริหารการศึกษา  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษาและการเรียนรู้  การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทางการบริหารการศึกษา 
บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารและการจัดการการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องค์การบริหาร
การศึกษา  องค์การทางการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้หรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนด้านการศึกษาท่ีปฏิบัติใช้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ  ทดลองน าความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาความสามารถเชี่ยวชาญ 
เสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
บห 707  การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
ศึกษาเชิงวิพากษ์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง กิจกรรมการบริหารทรัพยากร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารท่ีเสริมสร้างพลังอ านาจ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  วิธี
ระดมทรัพยากรและการบริหารจัดการท้ังในระดับชาติ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
และระดับสถานศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรและวิธีการ
จัดสรรให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา  การค้นคว้างานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา  การอภิปรายและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติหรือการฝึกจัดโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินและปรับปรุงการบริหารบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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๑๗. หลักสูตร การสอน 
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
 
 
๑๘. กิจการและกิจกรรม
นักเรียน 
 
 
 
 
๒๔. การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา* 

(๑) พัฒนาหลกัสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 
(๒) การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
(๑) บริหารกจิกรรมเสริมหลักสูตรและกจิกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รูจ้ักการจัดการ
และคิดเป็น 
(๒) บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน 
(๓) บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน* 
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้* 
(๓) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา* 
(๔) การประเมินหลกัสูตร* 

(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการ
เรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้ 
(๒) ปฏิบัตกิารประเมิน และปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
 
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๒) สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน* 
(๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บห 703 การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารหลักสูตร  กระบวนการการ
พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การน าหลักสูตรไปปฏิบัติใช้  
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารหลักสูตรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนักเรียนที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดเชิงระบบ รู้จักการ
จัดการและคิดเป็น การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การประเมินหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการ
สอนและการสอนเสริมตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
หลักสูตรและฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

บห 708 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารและการจัดการ
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา องค์การบริหารการศึกษา  องค์การทางการศึกษา ศูนย์
การเรียนรู้หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนด้าน
การศึกษาที่ปฏิบัติใช้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ  ทดลองน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาความสามารถ
เชี่ยวชาญ เสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารการศึกษา 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
๑๙. การประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
 
 
 
 
๒๕. การประกนัคุณภาพ
การศกึษา* 

(๑) หลักการและกระบวนการในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
(๒) การประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
 
(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก* 
(๒) การก ากับติดตามการประกนัคุณภาพการศึกษา* 

(๑) สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศกึษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก 
(๒) น าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้เพื่อพัฒนา
สถานศกึษา 
 
(๑) สามารถก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศกึษา* 
(๒) น าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้เพื่อพัฒนา
การศกึษา* 

บห 704 การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวโน้ม 
ศึกษาทฤษฎีการบริหารคุณภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพปัจจุบันและ
แนวโน้ม  หลักและกระบวนการประกันคุณภาพ กระบวนทัศน์ทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย  การประกันคุณภาพภายในและ
ต่างประเทศ  การฝึกออกแบบการพัฒนาระบบและก ากับติดตาม ศึกษา
กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
เรียนรู้การน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา 

๒๐. คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
 
 
๒๖. คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
(ผู้บริหารการศึกษา)* 

(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยส์ุจริต 
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
 
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยส์ุจริต* 
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา* 
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด* 

(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ
และเสียสละให้สังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ
และเสียสละให้สังคม* 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ* 

บห 702 สัมมนาภาวะผู้น าทางวิชาการและเชิงคุณธรรมกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง   สัมมนาภาวะผู้น า ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  ผู้น าเชิงคุณธรรม  ผู้น าการเปลี่ยนผ่านหรือผู้น าเชิงปฏิรูปและ
ภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ  ทฤษฎีและหลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง 
ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้น ากับการพัฒนาเครือข่ายทาง
การศึกษา  การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเทคนิคการพัฒนา
องค์การในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ  ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม  ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนผ่านและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

หมายเหตุ  *ล าดับของมาตรฐานความรู้  สาระความรู้ตามมาตรฐานและสมรรถนะตามมาตรฐานล าดับตามปรากฏในข้อบังคับคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู ผู้บริหารสถานศกึษา  ผู้บริหารการศกึษา และศกึษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา วา่ด้วยมาตรฐานวชิาชีพ) 
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