2
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟั ง อ่าน เขียน และเข้ าใจภาษาไทย
อย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาเดียวคือ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการ
บริ หารการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเดิมชื่อปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา พ.ศ. 2554 ปรับปรุงและ
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่ มใช้ หลักสูตรปรับปรุงในภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2559
หลักสูตรได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั ิ โดย
6.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณากลัน่ กรอง ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
6.2 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมตั หิ ลักสูตรปรับปรุงในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์

2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษาในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
1. ผู้บริ หารสถานศึกษา
2. ผู้บริ หารการศึกษา
3. นักวิชาการและนักวิจยั ทางการศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2
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คุณวุฒิ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

ค.บ. การพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2518

3

รอง นาย
31014
ศาสตรา จอมพงศ์ 01959
จารย์ มงคลวนิช xxx

D.Ed Doctor in
. Higher
Education
Management
University of
Bath,
U.K., 2550
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ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

(รับทุนจาก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา)
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน.
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ. (2557) การศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อความสําเร็ จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยสยาม.
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ณ มหาวิทยาลัยสยาม (29 พ.ค.2556)
Supathra Urwonges .(2014) The Comparative
Study of Professional Standards for Thai
Teachers and ASEAN Teachers. The 32nd InterUniversity Conference, the Association of
Southeast Asian Institutions of Higher LearningThailand Chapter. “Enhancing Compatibility”
Siam University.(31 March 2014)
หนังสือ/ตํารา
ชุดวิชานโยบายการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ร่วมผลิต)
6 งานวิจัย
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2553) โครงการวิจยั ผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้วา่ งงาน
(ต้ นกล้ าอาชีพ).
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2554) การพัฒนาพื ้นที่
คลองเตย และพื ้นที่ทา่ เรื อมาบตาพุดและแหลมฉบัง
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2554) โครงการสํารวจจัดทํา
และเผยแพร่ฐานข้ อมูลด้ านนวัตกรรมและสินทรัพย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2
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เลข
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ประชาชน

คุณวุฒิ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

M.Ed International
. Education
Policy,
Harvard
University,
U.S.A.2547
B.A. Political
Economy
University of
Wisconsin,
Madison WI.,
U.S.A 2542

ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

ทางวัฒนธรรมในภาคใต้ .
จอมพงศ์ มงคลวนิช .(2555) การพัฒนาแนวทางการ
รับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้ กรอบความร่วมมือ
ไทย-เยอรมัน.
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
Jomphong Mongkhonvanit . (2010)
University-Industry Cooperation in Industry
Based Cluster Development Thailand’s
Automotive cluster’ ตีพิมพ์ในวารสาร สออ
ประเทศไทย ,Vol.13 No.1 February. 2010
Jomphong Mongkhonvanit . (2010) Impacts of
Thailand’s National Training Program Towards
Unemployed Responding to the Global
Financial Crisis 2009. Regional Conference on
Partnership Between Industry and Community
2010 (Malaysia)
Jomphong Mongkhonvanit (2014).From
Internet Game Canters Toward E-Community
Learning Centers in Thailand. Inaugural
International Conference on Open and Flexible
Learning ,The Open University of Hong Kong ,
16-17 January 2014,263-269
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2557) การพัฒนาแนวทางการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตีพิมพ์ใน
วารสารครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที 8
ปี ที่ 42 (ฉบับที่ 8) , 31-42
หนังสือ/ตํารา
1.สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสูก่ ารเพิ่มมูลค่าภายใต้
บริ บทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา (2554)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2
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รอง นาย
31017
ศาสตรา บุญมี
00788
จารย์ เณรยอด xxx

คุณวุฒิ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

Ed.D Supervision,
. Curriculum,
and Instruction
East Texas
State
University,
Texas., U.S.A
2518
M.B General
Business
and
Economics
East Texas
State.
University.
Texas, U.S.A .
2515
B.S. Business
B.A Administration
Major :
Economics
University of
the East,

3
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2.การบริ หารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2) สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2556)
3. Regional Development in Knowledge
Economy (2009)
4. Industrial Cluster & Higher Education.(2010)
5. Competition for Regional Competitiveness:
The Role of Academe in Knowledge-base
Clustering. (Springer : 2014)
งานวิจัย
บุญมี เณรยอด. (2555). กลยุทธ์และวิธีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน : กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี.
บุญมี เณรยอด. (2556) การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี.
บุญมี เณรยอด. (2557) การประเมินหลักสูตร
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(กําลังดําเนินการ)
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
บุญมี เณรยอด.(2556) การพัฒนาระบบองค์การเพื่อ
เพื่อความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 41 ฉบับที่ 4 (198-213).
บุญมี เณรยอด. (2556) กลยุทธ์และวิธีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน : กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี .ตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ณ มหาวิทยาลัยสยาม
(29 พ.ค.2556)
บุญมี เณรยอด.(2557) รูปแบบการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2
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ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

U.S.A. 2513

5

อาจารย์

นางนลินี 31005
สุตเศวต

00302
xxx

ปร.ด การบริ หาร
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
สยาม
2555
ศศ.ม. จิตวิทยาการ
ให้ คําปรึกษา
และแนะแนว
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2533
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปและ
จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2531

-
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มหาวิทยาลัย ปี ที่ 42 ฉบับที่ 1 (50-64).
หนังสือ/ตํารา
1.การพัฒนาหลักสูตร โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2535
2.เศรษฐศาสตร์ การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2546
3.การลงทุนทางการศึกษา
งานวิจัย
สุภทั รา เอื ้อวงศ์ และคณะ.(2556) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน.
นลินี สุตเศวต. (2557) การบริ หารที่สง่ เสริ มการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ .
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
-สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ณ มหาวิทยาลัยสยาม (29 พ.ค.2556)
นลินี สุตเศวต.( 2558) การบริ หารที่สง่ เสริ มการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ .
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (กําลังเสนอบทความ)
นลินี สุตเศวต.(2558) การศึกษาสุขภาพองค์กรของ
มหาวิทยาลัยเอกชน : ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
(e-JODIL) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กําลังเสนอ
บทความ)
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อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
ดร. นิพนธ์ ศุขปรี ดี

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

ศาสตราจารย์

Ed.D
กศ.ม.
กศ.บ.

2.

ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์

อาจารย์

ค.ด
M.Ed.

3

ดร.บุญส่ง หาญพานิช

อาจารย์

4

5

ดร.อัญชลี จันทาโภ

ดร.ดุษฏี สีวงั คํา

อาจารย์

อาจารย์

ปี

สาขาวิชาเอก
Curriculum and
Instruction
โสตทัศนศึกษา

University of Northern
Colorado, U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
การสอนฟิ สกิ ส์และ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
คณิตศาสตร์
บางแสน
อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ.

Educational
Administration
มัธยมศึกษา

ค.ด.

อุดมศึกษา

ศศ.ม.

การสอน
คณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

ศศ.บ.

สถานศึกษาที่สาํ เร็ จ

University of Northern,
U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524
2511
2509
2544
2514
2512
2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521
2519

วท.ม..

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น
ทร์
การวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พย.บ.

การพยาบาล

2524

ปร.ด.

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา ครุศาสตร์
เทคโนโลยี

วิทยาลัยสภา
กาชาติไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ

2546

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์

2542

กศ.ด.

2542
2531

2554
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10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชัน้ 8-9 มหาวิทยาลัย
สยาม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ต่อเนื่อง การเกิดนวัตกรรม
ทางการบริ หาร และการดําเนินการเชิงธุรกิจเข้ ามามีบทบาททางการศึกษา รวมทังมี
้ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า
ซึง่ มีผลกระทบต่อศึกษาทําให้ ระบบการศึกษามีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากขึ ้น ความสําเร็ จในการบริ หาร
จําเป็ นต้ องใช้ ภาวะผู้นําที่มีสมรรถนะสูงปรับตัวได้ กบั นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา จึงต้ องมีการปรับหลักสูตรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้บริ หารและ
นักวิชาการให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จจุบนั ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริ หาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษาให้ ตอบสนองต่อปั ญหาสังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
รวมทังการก้
้
าวสูป่ ระชาคมอาเซียน ที่ทําให้ การศึกษามีการเปิ ดกว้ าง มีโอกาสของการถ่ายโอนนักศึกษา
อีกทัง้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้ นคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
และกําหนดให้ มีการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาใช้ จดั การศึกษา ดังนัน้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จึงต้ องมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ซึง่ มีผลกระทบต่อการ
บริ หารการศึกษาและพิจารณาเห็นว่า ภาวะผู้นํามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา/ผู้บริหาร
การศึกษา จึงทําการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา เป็ นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยให้ เพิ่มสาระทางด้ านภาวะ
ผู้นําทางการศึกษา นําความรู้และศาสตร์ ตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้นํา
รวมทังบู
้ รณาการประเด็นปั ญหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เข้ าไปในรายวิชา อีกทังยั
้ งเป็ นการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา
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นักวิชาการ นักวิจยั ทางการศึกษา นักการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองกับบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม นอกจากจะตอบสนองต่อภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คมแล้ ว
องค์ความรู้จากการเรี ยนการสอน และผลงานของนักศึกษายังตอบสนองพันธกิจ ทางด้ านการวิจยั และ
บริ การวิชาการแก่สงั คมอีกทางหนึง่ ด้ วย
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่ เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
13.3.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้ าที่วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน กําหนด
อาจารย์ผ้ สู อนตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กํากับดูแลการจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อการจัดทําประมวลการเรี ยนการสอนรายวิชา
13.3.2 กํากับติดตามการจัดการเรี ยนการสอนผู้สอน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนด
13.3.3 ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน โดยการทวนสอบทังระดั
้ บรายวิชาและระดับ
หลักสูตร รวมทังดํ
้ าเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการประเมินหลักสูตร นําไปสูก่ ารพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา เป็ น
หลักสูตรที่มงุ่ ผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชันสู
้ งทางการบริ หารการศึกษา และเป็ นนักบริ หารการศึกษามือ
อาชีพ เป็ นผู้นํา มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีศกั ยภาพสูงเพียบพร้ อมด้ วย
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริ ยธรรม มีความเป็ นสากล สามารถบูรณาการศาสตร์ ในสาขาต่างๆ สร้ างองค์
ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการบริ หาร และนํามาใช้ ในการบริ หารให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อ
ชี ้นําสังคมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ
1.2 ความสําคัญ
ปั ญหาการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั คือเรื่ องคุณภาพการศึกษาซึง่ รัฐบาลได้ กําหนดให้
มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังนี
้ ้ผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา ที่จะ
ร่วมกันพัฒนา ผลักดันให้ มีการดําเนินการที่มีคณ
ุ ภาพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและ
นวัตกรรมการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของกลุม่ บุคคล
ดังกล่าว จึงดําเนินการผลิตบัณฑิตที่จะเป็ นผู้นําทางการศึกษาให้ เป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ สามารถ
สร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริ หาร มีภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามเจตนารมณ์
ของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพื่อสนองตอบต่อความต้ องการกําลังคนระดับสูงทางการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา มีวตั ถุประสงค์มงุ่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มี
คุณภาพ ดังนี ้
1.3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจัยโดยทําดุษฎีนิพนธ์
1) เป็ นนักวิจยั ระดับชาติและนานาชาติทางการบริ หารการศึกษาที่มีจรรยาบรรณ
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อส
ร้ างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา เพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาการศึกษา
และการบริ หารการศึกษา
2) เป็ นนักวิชาการทางการบริ หารการศึกษาและภาวะผู้นําที่มีศกั ยภาพสูง มีความรู้
มีทกั ษะทางปั ญญาที่สามารถคิดวิเคราะห์ และมีวิสยั ทัศน์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้ างนวัตกรรมทาง
การศึกษาการบริ หารการศึกษาและภาวะผู้นํา สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทางการบริ หาร
การศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3) เป็ นผู้บริ หาร การศึกษาและ ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นํามีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม มีสมรรถนะในการบริ หาร เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีทกั ษะเชิง
วิชาชีพ มีความรอบรู้ศาสตร์ ทางการบริ หารและสามารถบูรณาการศาสตร์ ตา่ งๆที่สมั พันธ์ กับการบริ หาร
การศึกษา เพื่อสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษานําไปสูก่ ารพัฒนาองค์การและ
การศึกษาของชาติ
1.3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 เน้ นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม
1) เป็ นผู้บริ หาร การศึกษาและ ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นํามีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม มีสมรรถนะในการบริ หาร เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีทกั ษะเชิง
วิชาชีพ มีความรอบรู้ศาสตร์ ทางการบริ หารและสามารถบูรณาการศาสตร์ ตา่ งๆที่สมั พันธ์ กับการบริ หาร
การศึกษา เพื่อสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษานําไปสูก่ ารพัฒนาองค์การและ
การศึกษาของชาติ
2 ) เป็ นนักวิชาการทางการบริ หารการศึกษาและภาวะผู้นําที่มีศกั ยภาพสูง มีความรู้มี
ทักษะทางปั ญญาที่สามารถคิดวิเคราะห์ และมีวิสยั ทัศน์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้ างนวัตกรรมทาง
การศึกษาการบริ หารการศึกษาและภาวะผู้นํา สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทางการบริ หาร
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็ นนักวิจยั ระดับชาติและนานาชาติทางการบริ หารการศึกษาที่มีจรรยาบรรณ
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อส
ร้ างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการศึกษาและการบริ หาร
การศึกษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา เพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาการศึกษา
และ การบริ หารการศึกษา
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. พัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
1. มีการประเมินหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และ
2. การติดตามการจัดการเรี ยนรู้ที่
มาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรี ยนรู้
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยน
ที่ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยน
2. พัฒนาสมรรถนะด้ านวิชาการให้ มี บูรณาการเนื ้อหารายวิชาโดย
จัดทํา มคอ.3 ของรายวิชา ที่มีการ
ความเป็ นสากลและทันสมัย
การสอดแทรกเนื ้อหาและความรู้ สอดแทรกเนื ้อหาและความรู้ที่เป็ น
เน้ นภาวะผู้นําและนวัตกรรมการ
ที่เป็ นสากล
สากลและทันสมัยเน้ นภาวะผู้นํา
บริ หารการศึกษา
และนวัตกรรมการบริ หาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ
15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
1.3 . การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2

.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ทําการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการ
- วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
- วันอาทิตย์เวลา 9.00 - 16.30 น.
2.2. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาและการคัดเลือก
2.2.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจัยโดยทําดุษฎีนิพนธ์
1) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
จากสถาบัน การศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสยามรับรอง
2) มีประสบการณ์ทางการบริ หารการศึกษาหรื อการบริ หารสถานศึกษาเป็ นที่ยอมรับไม่
น้ อยกว่า 5 ปี โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
(ในกรณีที่ไม่มีความรู้หรื อประสบการณ์ทางการบริ หารการศึกษา กรรมการบริ หารหลักสูตรอาจ
พิจารณาให้ ลงเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม)
3) มีประสบการณ์ในการทําวิจยั หลังปริญญาโท ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ /เป็ นหัวหน้ า
โครงการวิจยั โดยผลงานการทําวิจยั ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับ ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้ มาตรฐาน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
4) นําเสนอหัวข้ อดุษฎีนิพนธ์และแผนการดําเนินการ โดยหัวข้ อที่นําเสนอจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
5) คุณสมบัตอิ ื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
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หลักสูตรแบบ 2.1 เน้ นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
1) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
จากสถาบัน การศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสยามรับรอง
2) มีความรู้พื ้นฐานทางด้ านการบริ หารการศึกษา (ในกรณีที่ไม่มีความรู้พื ้นฐาน
กรรมการบริ หารหลักสูตรอาจพิจารณาให้ ลงเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม)
3) คุณสมบัตอิ ื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาไม่ได้ จบสาขาทางด้ านบริหารการศึกษา
2

.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดการศึกษารายวิชาปรับพื ้นฐานทางด้ านการบริ หารการศึกษาให้ นกั ศึกษาเรี ยนเพิ่มเติม

2

.5 แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษาตามชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2

2559
20
20

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2560
2561
2562
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20

2563
20
20
20
40
20

.6 งบประมาณตามแผน

รายรับ จากค่าลงทะเบียนเรี ยน ค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
รายจ่าย ค่าทรัพยากรในการเรี ยนการสอน ได้ แก่ หนังสือ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการวิจยั การจัดกิจกรรมรวมทังค่
้ าสอน ค่าตอบแทนบุคลากรเป็ นไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2

.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยนและเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2

.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3.1.3.2 รายวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
เป็ นหมวดวิชาที่จดั สําหรับนักศึกษาที่
ไม่ได้ เรี ยนในสาขาการบริ หารการศึกษามาก่อน
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร
751 111 ระบบการบริ หารการศึกษาไทย
3(3-0-9)
(Thai Educational Administration System)
751 113 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา *
3(3-0-9)
(Principles and Theories of Educational Administration)
700 111 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
(Research Methodology for Social Science)
700 201 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นบั หน่วยกิต
(3-0-9)
(English for Graduate Study)
สําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา จะได้ รับการยกเว้ นในกรณีผ้ เู ข้ า
ศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด ( TOFEL ≥ 500 หรื อมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยสยามกําหนด)
หมวดวิชาหลัก 15 หน่ วยกิต
900 301

สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริ หารในการจัดการศึกษาสมัยใหม่ *
(Seminar Application of Administrative Theory in Modern
Educational Management)
ระเบียบวิธีและสถิตขิ นสู
ั ้ งในการวิจยั ทางการศึกษา
(Methodology and Advance Statistic for Educational Research)

3(3-0-9)

900 303

สัมมนาวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration Research)

3(3-0-9)

900 304

สัมมนานวัตกรรมทางการบริ หารการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Administration Innovation for Excellence)

900 307

สัมมนาภาวะผู้นําทางการบริ หารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration Leadership)

3(3-0-9)

900 308

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
(Doctoral Dissertation Seminar)

ไม่นบั
หน่วยกิต

900 302

3(3-0-9)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดวิชาเลือก 9 หน่ วยกิต
900 401
900 403

900 404
900 406
900 407
900 408
900 410
900 411

900 412
900 413 (
900 414
900 415
900 416

สัมมนาการบริ หารการศึกษาในบริ บทสังคมโลก
(Seminar in Educational Administration in Global Context)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา *
(Seminar in Resource Development in Educational
Administration)
สัมมนาการจัดการความรู้
(Seminar in Educational Knowledge Management)
สัมมนาความเสี่ยงและการบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษา *
(Seminar in Risk and Educational Quality Management)
สัมมนากฎหมายทางการศึกษา *
(Seminar in Educational Laws)
สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา *
(Seminar in Strategic School Development)
การศึกษาอิสระทางการบริ หารการศึกษา
(Independent Study in Educational Administration)
สัมมนายุทธศาสตร์ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทาง
การศึกษา *
(Seminar in Strategic Development for Educational Policy
and Planning)
สัมมนาการบริ หารการศึกษาเอกชน
(Seminar on Private Educational Education)
สัมมนาการบริ หารวิชาการ *
(Seminar on Academic administration)
สัมมนาการบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน *
(Seminar in Classroom Management)
สัมมนาการบริ หารกิจการนักเรี ยน/นักศึกษา*
(Seminar in Student Affair Administration)
สัมมนาภาวะผู้นําองค์การและวิชาชีพในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
(Seminar on Organization Leadership and Professions in
Society with Cultural Pluralism)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-6)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-8)
3(3-0-9)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2

18
900 417
900 418

900 501
900 502

การวิจยั เชิงคุณภาพทางการบริ หารการศึกษา
(Qualitative Research in Educational Administration)
ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริ หารการศึกษา *
(Professional Internship in Educational Administration)

3(2-2-8)
3(1-6-5)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
การสอบวัดคุณสมบัต(ิ Qualifying Examination)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation for Non-Coursework Program)

60 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจัยโดยการทําดุษฎีนิพนธ์

แบ่งเป็ น

900 502.1 ดุษฎีนิพนธ์ 1
900 502.2 ดุษฎีนิพนธ์ 2
900 502.3 ดุษฎีนิพนธ์ 3
900 502.4 ดุษฎีนิพนธ์ 4
900 502.5 ดุษฎีนิพนธ์ 5
900 503 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation for Coursework Program)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1 เน้ นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์
และศึกษารายรายวิชาเพิ่มเติม
900 503.1 ดุษฎีนิพนธ์ 1
900 503.2 ดุษฎีนิพนธ์ 2
900 503.3 ดุษฎีนิพนธ์ 3

แบ่งเป็ น
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจัยโดยการทําดุษฎีนิพนธ์
ปี การศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

900 xxx วิชาพื ้นฐาน/วิชาเลือก
900 501 สอบวัดคุณสมบัติ
(ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา/ 900 502.1 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
กรรมการบริ หารหลักสูตร)
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
ไม่นบั หน่วยกิต
900 502.2 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 900 502.3 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
900 502.4 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 900 502.5 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ไม่นบั หน่วยกิต
3.1.4.2 หลักสูตรแบบ 2.1 เน้ นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ และศึกษาราย
วิชาเพิ่มเติม

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2

รายวิขา
900 301 สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริ หารในการจัดการศึกษาสมัยใหม่
3(3-0-9)
900 302 ระเบียบวิธีและสถิตขิ นสู
ั ้ งในการวิจยั ทางการศึกษา 3(3-0-9)
900 307 สัมมนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)
××× ××× วิชาเลือก 3(3-0-9)
900 304 สัมมนานวัตกรรมทางการบริ หารการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ 3(3-0-9)
900 303 สัมมนาวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา 3(3-0-9)
××× ××× วิชาเลือก 3(3-0-9)
××× ××× วิชาเลือก 3(3-0-9)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2

รายวิขา
900 501 สอบวัดคุณสมบัติ
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 ไม่นบั หน่วยกิต
900 503.1 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 ไม่นบั หน่วยกิต
900 503.2 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 ไม่นบั หน่วยกิต
900 503.3 ดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
751 111 ระบบการบริหารการศึกษาไทย
3(3-0-9)
(Thai Educational Administration system)
การพัฒนาการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริ หารการศึกษาไทย ปั จจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับระบบบริ หารการศึกษา การบริ หารการศึกษาไทยในระดับต่างๆ ปั ญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารการศึกษาไทยการกําหนดจุดมุง่ หมาย แนวนโยบาย ระบบการบริ หารและแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิตของคนไปในแนวทางที่พงึ ประสงค์
The development, principle, and concept of Thai educational administration
system covering factors in relation to educational administration system and Thai educational
administration system at various levels, problems and ways to develop Thai educational
administration.
751 113 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา *
3(3-0-9)
(Principles and Theories of Educational Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริ หารโดยทัว่ ไป วิวฒ
ั นาการบริ หาร
ยุคต่าง ๆ ทฤษฎีการบริ หารที่สําคัญของนักบริ หารในแต่ละยุค เทคนิคการบริหารการศึกษา ภารกิจและ
กระบวนการบริ หารการศึกษา ทักษะที่สําคัญในการบริ หารการศึกษา การวิเคราะห์ระบบการบริ หาร
การศึกษาไทยในปั จจุบนั
Study the meaning, principles, concepts and theories of general
administration; the evolution of administration in different era; the important administration theories
of each era, the educational administration techniques; mission and processes in educational
administration; essential skills in educational administration and system analysis for the current
Thai education administration.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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700 111 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
(Research Methodology for Social Science)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ทังงานวิ
้
จยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ การออกแบบ
งานวิจยั การออกแบบเครื่ องมือ การวางแผนงานวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล การใช้ สถิตเิ พื่องานวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การตังสมมุ
้ ตฐิ านและการทดสอบสมมุตฐิ าน การ
ใช้ ผลงานวิจยั เพื่อการตัดสินใจและการอ้ างอิง ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
Research Method in Social Science including both qualitative and quantitative
research, research designs. Research tools, random sampling, data collection ,and data analysis
. The use of statistics in research, Writhing a research report, assumptions and hypothesis
testing. Using research results for decision making and references, as well as the ethics involved
in the research.
700 201 ภาษาอังกฤษสําหรั บบัณฑิตศึกษา
3(3-0-9)
(English for Graduate Study)
การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการเขียน การอ่าน และการค้ นคว้ าข้ อมูลทาง
วิชาการ โดยการฝึ กทักษะทังการเขี
้
ยน การอ่าน การฟั ง การพูด และเทคนิคในการนําเสนอ ให้ สามารถเขียน
บทความทางวิชาการและสามารถพัฒนาตนเองในทางวิชาการได้ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังมี
้ การทดสอบโดยใช้
ข้ อสอบมาตรฐาน ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลในการวิเคราะห์สมรรถนะในการใช้ ภาษาอังกฤษในด้ าน
ต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้ น
The English language for the purpose of writing, reading, and academic
searching by coaching skills of writing , reading, listening , speaking and presentation techniques
in order to write academic papers and to develop their own academic continuity. Using
international recognized standard test to evaluate the English performance in each reference
skills.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดวิชาหลัก

15 หน่ วยกิต

900 301 สัมมนาการประยุกต์ ทฤษฎีการบริหารในการจัดการศึกษาสมัยใหม่ * 3(3-0-9)
(Seminar in Application of Administrative Theory in Modern Educational
Management)
การสัมมนาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริ หาร การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฏีทางการบริ หาร การวิเคราะห์บริ บทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทังในประเทศและนานาชาติ
้
การ
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารการศึกษาในบริ บทของการบริหารการศึกษาไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงให้ เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
Seminars related to principles, concept, and administrative theories. Analysis
of principles, concept and administrative theories. Context analysis of social changes within the
country and the international. Application of the Thai context of administrative education in the
changing era in an effective and efficient manner.
900 302 ระเบียบวิธีและสถิตขิ ัน้ สูงในการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-9)
(Methodology and Advance Statistic for Educational Research)
การศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจยั ทางการศึกษา มุง่ เน้ นการวิจยั ที่มีความเป็ น
สหวิทยาการ การวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิง
นโยบาย การออกแบบการวิจยั เชิงทดลองเพื่อการศึกษาอิทธิพล ปฏิสมั พันธ์ และอิทธิพลจากตัวแปรกํากับ
การวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อพัฒนาและ/หรื อการตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิจยั
ระยะยาว การวิจยั เชิงประเมิน การวิเคราะห์เนื ้อหาเพื่อการวิจยั การวิเคราะห์ตวั แปรพหุนาม การเลือกใช้
สถิตขิ นสู
ั ้ งเพื่อการวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ และการประเมินผลการวิจยั
Study the research methodologies and processes emphasis on the
interdisciplinary education; regarding to the quantitative and qualitative research and policy
research; research designs for finding the influences, interactions, and variables; research
designs for path analysis, correlation, and causal model; the longitudinal research, evaluative
research, analyzing contents for research, analyzing multiple variables, selection of advance
statistic methods for educational research, synthesizing quantitative and qualitative research as
well as research assessment.
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900 303 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Administration Research)
(วิชาที่ต้องเรียนก่ อน คือ 900 302 ระเบียบวิธีและสถิตขิ ัน้ สูงในการวิจัยทางการศึกษา)
การสัมมนาที่มงุ่ เน้ นการวิเคราะห์ การตีความ การวิพากษ์ กระบวนทัศน์ของการวิจยั ทัง้
การวิจยั เชิงปริ มาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั แบบผสมผสาน แนวคิด หลักการและแนวปฏิบตั ใิ น
การเลือกปั ญหาการวิจยั การกําหนดคําถามการวิจยั และการพัฒนาแนวคิดในการวิจยั การเลือกวิทยาการ
วิจยั ที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะศึกษา การออกแบบการวิจยั กลยุทธ์ในการรวบรวม การวิเคราะห์และการตีความ
ข้ อมูล ประเด็นปั ญหาและแนวโน้ มในการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา การวิจยั เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการบริ หาร รวมทังการวิ
้
จยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข การเผยแพร่
ผลงานวิจยั
(Pre-requisite: 900 302 Advanced Research Methodology and Statistics in Educational Research)
The seminar focused on the analysis, interpretation, criticism of research
paradigm including the quantitative research, qualitative research and mixed method. Concepts,
principles and guidelines in choosing research problems. Defining the research question and
research concept development. Choosing the proper research method to fit in what to study.
Research design and strategy in collection, analysis and interpretation of data. Issues and
trends of research in educational administration. Research for innovative administration
development as well as research for teaching development. Problems, constraints and solutions.
Dissemination of research results.
900 304 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Administration Innovation for Excellence)
การสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารการศึกษา การออกแบบ วางแผน การพัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการบริ หาร เพื่อการบริ หารสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ความเป็ นเลิศ และสอดคล้ องกับบริ บทที่มีการเปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอกประเทศ
้
A seminar aims to explore the relevant innovations and technologies which can
be applied to the educational administrations; design, planning, and development of the
educational administrative systems; for education innovation and education administration
innovation, efficient and excellence institutional management; in accordance to the changing
contexts of both within and across countries.
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900 307 สัมมนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Administration Leadership)
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นําการปฏิบตั ขิ องผู้นําทางการศึกษา ผู้นํามืออาชีพ ผู้นําใน
บริ บทการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําในการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา รวมถึงองค์การทาง
การศึกษาอื่นๆ ภาวะผู้นําทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นําทางการศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ภาวะผู้นําทางการศึกษาไทย ภาวะผู้นําทางการบริ หารการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษา
เปรี ยบเทียบผู้นําการศึกษาไทยและต่างประเทศ
Seminars on leadership theory and practice of educational leaders, professional
leaders, leaders in the context of changes. Leadership in Educational Administration and
institutional administration as well as other educational organizations. Academic leadership,
ethics of educational leaders. Critical analysis of Thai educational leadership. Educational
administrative leadership and national development. The comparative study of Thai educational
leaders and foreign educational leaders.
900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
ไม่ คิดหน่ วยกิต
(Doctoral Dissertation Seminar)
การสํารวจงานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษาอย่างกว้ างขวาง เพื่อนําข้ อความรู้ที่ได้ มา
ร่วมสัมมนาในประเด็นการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา การกําหนดประเด็นปั ญหา เทคนิควิธีการวิจยั / การ
ออกแบบการวิจยั การใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์และการแปลผลข้ อมูล เพื่อนําสูก่ ารการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ และ
ทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
Survey of educational administration research to participate in seminar
regarding educational administration research issues. problem setting , research
technique/research design and statistics for data analysis and data conversion towards
development of doctoral dissertation, and academic paper writing skills for publishing.
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หมวดวิชาเลือก 9 หน่ วยกิต
900 401 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Administration in Global Context)
การสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ทังระบบการเมื
้
อง เศรษฐกิจ สังคม
การเปิ ดเสรี ทางการค้ า รวมทังระบบเทคโนโลยี
้
ตา่ งๆ บทบาทและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทย
ภายใต้ กติกาของโลก ศึกษาถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูก่ าร
พัฒนาการศึกษาสูร่ ะบบสากลที่เหมาะสมกับบริ บทของความเป็ นไทย
A seminar focuses on the global social change in politics, economy, society; as
well as the free trade and technology issues. The seminar is also to identify the roles and the
limitation of Thailand’s capacity to develop competitiveness under the global context; the effects
of globalization upon the educational management and administration in order to bring up
education to international level while remains appropriate to Thailand’s context.
900 403 สัมมนาการพัฒนาทรั พยากรทางการศึกษา *
3(3-0-9)
(Seminar in Resource development in Educational Administration)
สัมมนาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
รวมทังทรั
้ พยากรบุคคลทางการศึกษา การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้ การส่งเสริมและการพัฒนา การสร้ างขวัญ
และกําลังใจให้ กบั บุคลากรทางการศึกษาการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน วินยั และบทลงโทษการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทังการ
้
วางระบบการบริ หารและจัดการทรัพยากรอื่นๆภายในสถานศึกษาทังด้
้ าน การบริ หารด้ านธุรการการเงินพัสดุ
และอาคารสถานที่ให้ เกิดประสิทธิภาพ
Seminars on principles, concepts and theories related to educational resources
as well as human resource development. Recruitment, appointment, promotion and development.
Morale building for educational personnel, performance assessment, disciplines and penalties.
Welfare provision, guidelines for personnel development in education, qualifications, rules and
professional standards .Effective administrative system planning for other resources within the
institutions including finance, procurement and buildings.
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900 404 สัมมนาการจัดการความรู้
(Seminar in Educational Knowledge Management)

3(3-0-9)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความสําคัญของการจัดการความรู้ตอ่
การพัฒนาองค์การ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ร่วมสัมมนาหลักการในการจัดการความรู้กลยุทธ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา
Study the theories and concepts of knowledge management, and the seminar
focus on the ideas and theories regarding knowledge management; identify the importance role
of knowledge management to institutional development. The seminar also includes the principles
of knowledge management, strategies and technology for knowledge management in the
educational organization.
900 406 สัมมนาความเสี่ยงและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษา * 3(3-0-9)
(Seminar in Risk and Educational Quality Management)
การสัมมนาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ความเสี่ยงในองค์กร/สถานศึกษาและ กลยุทธ์การ
บริ หารความเสี่ยงขององค์กรทางการศึกษา บทบาทของผู้บริ หารในการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระบบคุณภาพและการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษา
Seminar regarding principles and concepts on risk, types of risk, risk analysis
risk management, internal control, organizational/institutional risk, risk administration strategies of
educational organization ,roles of administrator in risk administration and internal control. Quality
system and educational quality management.
900 407 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา *
3(3-0-9)
(Seminar in Educational Laws)
สัมมนาเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบตั ใิ นการออกกฎ ระเบียบและข้ อบังคับทางการ
ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายต่างๆ รวมถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมายทางการศึกษา กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้ อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมทังจรรยาบรรณวิ
้
ชาชีพ วิเคราะห์ความสอดคล้ องและข้ อขัดแย้ งใน
การบริ หารการศึกษา การบริ หารสถานศึกษาทุกประเภท และหน่วยงานหรื อองค์กรที่กํากับดูแลและบังคับใช้
กฎหมายการศึกษา
A seminar explores principles and guidelines for setting up educational rules
and regulations; analysis of laws and constitutions as well as educational announcements;
analysis of congruency and conflict of educational administration in all types of institutions,
departments, or organizations that are responsible for educational laws enforcement.
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900 408 สัมมนากลยุทธ์ ในการพัฒนาสถานศึกษา *
3(3-0-9)
(Seminar in Strategic School Development)
สัมมนากรอบแนวคิดและตัวแบบเชิงทฤษฎีในการพัฒนาสถานศึกษาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงตลอดจนปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา การกําหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาตามภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อตอบสนองต่อบริ บทที่เปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็ นเลิศ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
Seminars on theoretical frameworks and models to develop educational
institutions. Environment analysis and transformation, as well as factors affecting the institutions.
Strategic issue identification, planning and strategies driving for institutional development.
Guidelines for institutional development based on duties. The relationship between the institution
and community in response to the changing context toward the excellence, efficiency and
effectiveness of the institution
900 410 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-6)
(Independent Study in Educational Administration)
การศึกษาค้ นคว้ าประเด็นเลือกสรรทางการบริ หารการศึกษาอย่างละเอียดและลุม่ ลึก
ตามความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ภายใต้ ความเห็นชอบและการให้ คําปรึกษาแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
Student initiates independent study by select his/her interest educational
administration topic under the supervision of the adviser
900 411 สัมมนายุทธศาสตร์ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา * 3(3-0-9)
(Seminar in Strategic Development for Educational Policy and Planning)
สัมมนาหลักการ แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษาการ
วิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ องค์ประกอบด้ านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง รวมทังบริ
้ บทของภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้ องกับกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา หลักการ
กระบวนการและเทคนิควิธีตา่ ง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบตั กิ ารในการบริ หารองค์การ
ทางการศึกษาและสถานศึกษา การประเมินนโยบายและแผนการศึกษา ปั จจัยแห่งความสําเร็ จในการ
กําหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการนําไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาประทศ
A seminar explores the principles, concepts, and processes of policy
development and implementation; the economic, social, and political factors and role of private
sector, that relevant to educational planning and policy; the principles, procedures, and
techniques for strategic and operative planning in educational administration and management
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for all levels; implementation and evaluation of educational development plans; the key factors for
educational planning and policy for country development.
900 412 สัมมนาการบริหารการศึกษาเอกชน
3(3-0-9)
(Seminar on Private Educational Administration)
สัมมนาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมกับการ
บริ หารในสถานศึกษาเอกชน วิเคราะห์กฎหมาย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน วิเคราะห์แนวปฏิบตั ใิ นการปฏิรูปสถานศึกษาเอกชน การบริ หารสถานศึกษาเอกชนใน
ฐานะที่เป็ นองค์การไม่แสวงผลกําไล แนวทางในการพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในทุก
ประเภททุกระดับ
Seminars on principles, theories and concepts as well as best practices in
administration of private institutions. Law analysis, rules and regulations related to the
administration of private institutions. Analysis of practices for private institution reform.
Administration of private institutions as non-profit organizations. Guidelines toward the excellence
of private institutions at all levels.
900 413 สัมมนาการบริหารวิชาการ *
3(3-0-9)
(
Seminar on Academic administration)
การสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารในการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา
หลักการการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ การวัดและ
การประเมินผล หลักการและกลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู้ การจัดสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เกิดประสิทธิผล
Seminars on administrator‘s role in academic administration in educational
institute, principle of curriculum development, teaching and learning and student center learning.
Measuring and evaluating in education, strategic and principle in supervision for learning quality.
Environmental setting for support the effective learning.
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900 414 สัมมนาการบริหารจัดการชัน้ เรี ยน *
3(3-0-9)
(Seminar in Classroom Management)
การสัมมนาเกี่ยวกับความสําคัญ หลักการกลยุทธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ หารจัดการชันเรี
้ ยน เพื่อสร้ างบรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทของผู้บริ หารในการส่งเสริมให้ เกิดการบริ หารจัดการชันเรี
้ ยนที่มีคณ
ุ ภาพ เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรี ยนรู้
Seminar regarding essence, principles, strategies and information technology
in classroom administration to improve ambience and environment that promote learners
‘learning, along with analysis of administrators’ roles in promote effective classroom management
for learning’s effectiveness and efficiency.
900 415 สัมมนาการบริหารกิจการนักเรี ยน/นักศึกษา *
3(2-2-8)
(Seminar in Student Affair Administration)
การสัมมนาเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการจัดกิจการนักเรี ยน/นักศึกษาระบบ
การช่วยเหลือผู้เรี ยน ที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ บทบาทของผู้บริ หารในการ
บริ หารจัดการ การจัดบริ การต่างๆ การจัดกิจกรรม การจัดองค์การเพื่อการดําเนินการกิจการนักเรี ยน/
นักศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ ปัญหาเกี่ยวกับงานกิจการนักเรี ยน/นักศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างครู/อาจารย์กบั ผู้ปกครอง การมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหานักเรี ยน/นักศึกษา นวัตกรรมการปรับ
พฤติกรรมนักเรี ยน/นักศึกษา
Seminars on principles and significance of student affairs. Student learning
support systems affecting the development of the learners to meet the desired characteristics.
The role of the administrators to execute services and activities. Organizational management to
conduct student affairs. Problem analysis and suggested solutions regarding to student affairs.
The relationship between teachers/ professors and parents, involvement in student problem
solving. Innovative behavioral adjustment for students.
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900 416 สัมมนาภาวะผู้นําองค์ การและวิชาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-9)
(Seminar on Organization Leadership and Professions in Society with Cultural
Pluralism)
สัมมนาบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําองค์การและวิชาชีพ ศึกษาตัวอย่างผู้นําองค์การ
และวิชาชีพที่ประสบผลสําเร็ จเป็ นที่ยอมรับในสังคม ทังในบริ
้
บทสังคมไทยและสังคมนานาชาติ เปรี ยบเทียบ
ภาวะผู้นําองค์การและวิชาชีพในสังคมต่างวัฒนธรรม โดยใช้ กระบวนทัศน์เชิงมนุษย์วิทยา สังคมวิทยา
พฤติกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ศึกษางานวิจยั และพัฒนาตัวแบบภาวะผู้นําองค์การและวิชาชีพ
การประเมินตัวแบบภาวะผู้นําองค์การและวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
A seminar on the context of organizational and professional leadership. The
samples of successful organizational and professional leaders who are nationally and
internationally accepted are presented. The following topics are concentrated on: comparison of
organizational and professional leaders in different societies and cultures at via psychological
paradigm, sociology, behavioral science and international cultures. Research works and
development and continuous evaluation of the models of organizational and professional
leadership are also emphasized in this course.
900 417 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-8)
(Qualitative Research in Educational Administration)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการวิจยั เชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
การออกแบบวางแผนการวิจยั เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและ
สร้ างข้ อสรุป เทคนิคการนําเสนอผลการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
Study the theories, principles and concepts of qualitative research, qualitative
research, methodology, research design, research plan, method of data collection, data analysis,
and techniques for presentation of educational research results.
900 418 ประสบการณ์ วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา *
3(1-6-5)
(Professional Internship in Educational Administration)
การสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพทางบริ หารการศึกษา ที่ได้ จากการฝึ กปฏิบตั ิ
ภารกิจทางการบริ หารจัดการทางการศึกษาในองค์การและสถาบันทางการศึกษา ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกที่
เลือกสรรทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
A seminar regards to the career and expertise training in the educational
administration derived from the practical experience in the selected public or private educational
institutions within Thailand and other countries.
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หมวดดุษฎีนิพนธ์
900 501 การสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่ มีหน่ วยกิต
(Qualifying Examination)
การ สอบเพื่อตรวจสอบความรู้ในวิชาการทางการบริ หารการศึกษา เเละความรอบรู้ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร ตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิจยั ทางบริ หาร
การศึกษา ตลอดจนความพร้ อมที่จะสามารถดําเนินการวิจยั ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
The examination is to evaluate student’s educational administration knowledge
as well as other relevant information related to the curriculum requirement. It aims to test the
understanding of students on educational administration research and readiness to conduct
complete research for doctoral level.
900 502 ดุษฎีนิพนธ์ – หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจัยโดยทําดุษฎีนิพนธ์
0 หน่6วยกิต
(
Dissertation for Non-Coursework Program)
การวิจยั ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ใหม่ใน
สาขาบริ หารการศึกษา เป็ นการพัฒนาทฤษฎีใหม่ เเละ/หรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางบริ หารการศึกษา เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ และเป็ นงานวิจยั ที่ยอมรับได้ ในระดับนานาชาติ เป็ นผลงานวิจยั ที่มีปริมาณและคุณภาพเทียบเท่า
60 หน่วยกิต
The doctoral research in the field of educational administration is to be
emphasized on research to discover new body of knowledge within the field, and to develop new
theory and/or innovation concerning educational administration that is applicable and acceptable
at the international level. Quantity and quality of the research are equivalent to 60 credits.
900 503 ดุษฎีนิพนธ์ –หลักสูตรเเบบ 2.1 เน้ นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ และศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม 36 หน่ วยกิต
(Dissertation for Coursework Program)
การวิจยั ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ใหม่ใน
สาขาบริ หารการศึกษา เป็ นการพัฒนาทฤษฎีใหม่ เเละ/หรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางบริ หารการศึกษาเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ และเป็ นงานวิจยั ที่ยอมรับได้ ในระดับชาติ เป็ นผลงานวิจยั ที่มีปริ มาณและคุณภาพเทียบเท่า 36
หน่วยกิต
The doctoral research in the field of educational administration is to be
emphasized on research to discover new body of knowledge within the field, and to develop new
theory and/or innovation concerning educational administration that is applicable and acceptable
at the international level. Quantity and quality of the research are equivalent to 36 credits.
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สําหรับการทําดุษฎีนิพนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นการกําหนดปั ญหาและการวางแผนการวิจยั ใน
สาขาการบริ หารการศึกษา ที่เป็ นการค้ นคว้ าความรู้ใหม่ การพัฒนาทฤษฎีใหม่ เเละ/หรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่
ทางบริหารการศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้การค้ นคว้ า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั สําหรับดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต การออกแบบการวิจยั การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง
การออกแบบการวัดตัวแปร และการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงาน
แนวคิดและโครงการวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต การสร้ างเครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือและการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
และการเสนอร่างบทความวิจยั เพื่อเผยแพร่ การเขียนเรี ยบเรี ยงและการนําเสนอรายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ- รายวิชาที่มี ( * ) คือ วิชาที่เป็ นไปตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา
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จุฬาลงกรณ์
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รอง นาย
31014
ศาสตรา จอมพงศ์ 01959
จารย์ มงคลวนิช xxx

D.Ed Doctor in
. Higher
Education
Management
University of
Bath,
U.K., 2550
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ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

(รับทุนจาก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา)
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน.
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ. (2557) การศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อความสําเร็ จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยสยาม.
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ณ มหาวิทยาลัยสยาม (29 พ.ค.2556)
Supathra Urwonges .(2014) The Comparative
Study of Professional Standards for Thai
Teachers and ASEAN Teachers. The 32nd InterUniversity Conference, the Association of
Southeast Asian Institutions of Higher LearningThailand Chapter. “Enhancing Compatibility”
Siam University.(31 March 2014)
หนังสือ/ตํารา
ชุดวิชานโยบายการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ร่วมผลิต)
6 งานวิจัย
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2553) โครงการวิจยั ผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้วา่ งงาน
(ต้ นกล้ าอาชีพ).
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2554) การพัฒนาพื ้นที่
คลองเตย และพื ้นที่ทา่ เรื อมาบตาพุดและแหลมฉบัง
จอมพงศ์ มงคลวนิช.(2554) โครงการสํารวจจัดทํา
และเผยแพร่ฐานข้ อมูลด้ านนวัตกรรมและสินทรัพย์
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University,
U.S.A.2547
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University of
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ทางวัฒนธรรมในภาคใต้ .
จอมพงศ์ มงคลวนิช .(2555) การพัฒนาแนวทางการ
รับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้ กรอบความร่วมมือ
ไทย-เยอรมัน.
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
Jomphong Mongkhonvanit . (2010)
University-Industry Cooperation in Industry
Based Cluster Development Thailand’s
Automotive cluster’ ตีพิมพ์ในวารสาร สออ
ประเทศไทย ,Vol.13 No.1 February. 2010
Jomphong Mongkhonvanit . (2010) Impacts of
Thailand’s National Training Program Towards
Unemployed Responding to the Global
Financial Crisis 2009. Regional Conference on
Partnership Between Industry and Community
2010 (Malaysia)
Jomphong Mongkhonvanit (2014).From
Internet Game Canters Toward E-Community
Learning Centers in Thailand. Inaugural
International Conference on Open and Flexible
Learning ,The Open University of Hong Kong ,
16-17 January 2014,263-269
จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557) การพัฒนาแนวทางการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตีพิมพ์ใน
วารสารครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที 8
ปี ที่ 42 (ฉบับที่ 8) , 31-42
หนังสือ/ตํารา
1.สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสูก่ ารเพิ่มมูลค่าภายใต้
บริ บทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา (2554)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2
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ลําดับ ตําแหน่ง
ที่
วิชาการ

4

ชื่อ – สกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

รอง นาย
31017
ศาสตรา บุญมี
00788
จารย์ เณรยอด xxx

คุณวุฒิ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

Ed.D Supervision,
. Curriculum,
and Instruction
East Texas
State
University,
Texas., U.S.A
2518
M.B General
Business
and
Economics
East Texas
State.
University.
Texas, U.S.A .
2515
B.S. Business
B.A Administration
Major :
Economics
University of
the East,

3

6

ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

2.การบริ หารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2) สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2556)
3. Regional Development in Knowledge
Economy (2009)
4. Industrial Cluster & Higher Education.(2010)
5. Competition for Regional Competitiveness:
The Role of Academe in Knowledge-base
Clustering. (Springer : 2014)
งานวิจัย
บุญมี เณรยอด(2555). กลยุทธ์และวิธีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน : กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี.
บุญมี เณรยอด. (2556) การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี.
-บุญมี เณรยอด.(2557) การประเมินหลักสูตร
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(กําลังดําเนินการ)
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
บุญมี เณรยอด.(2556) การพัฒนาระบบองค์การเพื่อ
เพื่อความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 41 ฉบับที่ 4 (198-213).
บุญมี เณรยอด. (2556) กลยุทธ์และวิธีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน : กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี .ตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ณ มหาวิทยาลัยสยาม
(29 พ.ค.2556)
บุญมี เณรยอด.(2557) รูปแบบการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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วิชาการ
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เลข
ประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
การศึกษา
ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุ ง

U.S.A. 2513

5

อาจารย์

นางนลินี 31005
สุตเศวต 00302
xxx

ปร.ด การบริ หาร
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
สยาม
2555
ศศ.ม. จิตวิทยาการ
ให้ คําปรึกษา
และแนะแนว
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2533
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปและ
จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2531

ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 42 ฉบับที่ 1 (50-64).

-

3

หนังสือ/ตํารา
1.การพัฒนาหลักสูตร โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2535
2.เศรษฐศาสตร์ การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2546
3.การลงทุนทางการศึกษา
งานวิจัย
สุภทั รา เอื ้อวงศ์ และคณะ.(2556) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน.
นลินี สุตเศวต. (2557) การบริ หารที่สง่ เสริ มการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ .
งานตีพิมพ์ เผยแพร่
สุภทั รา เอื ้อวงศ์และคณะ.(2556) ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ณ มหาวิทยาลัยสยาม (29 พ.ค.2556)
นลินี สุตเศวต.( 2558) การบริ หารที่สง่ เสริ มการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ .
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (กําลังเสนอบทความ)
นลินี สุตเศวต.(2558) การศึกษาสุขภาพองค์กรของ
มหาวิทยาลัยเอกชน : ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
(e-JODIL) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ภาระการสอน
ช.ม./ปี
สาขา/สถาบัน/ปี
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ที่จบ

หลักสูตร หลักสูตร
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ผลงานวิชาการ อาทิเช่น ตํารา งานวิจยั บทความวิชาการ
(เรี ยงตามหลักบรรณานุกรม)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กําลังเสนอ
บทความ)

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
ดร. นิพนธ์ ศุขปรี ดี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาเอก

ศาสตราจารย์

Ed.D

Curriculum and
Instruction
โสตทัศนศึกษา

กศ.ม.
กศ.บ.
2.

ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์

อาจารย์

ค.ด
M.Ed.
กศ.บ.

3

ดร.บุญส่ง หาญพานิช

อาจารย์

ค.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

4

5

ดร.อัญชลี จันทาโภ

ดร.ดุษฏี สีวงั คํา

อาจารย์

กศ.ด.

อาจารย์

วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.

การสอนฟิ สกิ ส์
และคณิตศาสตร์
อุดมศึกษา
Educational
Administration
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
การสอน
คณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

สถานศึกษาที่สาํ เร็ จ

ปี

University of Northern
Colorado, U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Northern,
U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์
การวิจยั และ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาหลักสูตร ศรี นคริ นทรวิโรฒ
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาล
วิทยาลัยสภากาชาดไทย
เทคโนโลยีเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศึกษา
พระจอมเกล้ าพระนคร
ครุศาสตร์
เหนือ
เทคโนโลยี

2511
2509
2544
2514
2512
2546
2521
2519
2542
2531
2524
2554

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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39
วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ

2546

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์

2542

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ ตําแหน่ง
ที่
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน

ภาระการสอน
สาขา/สถาบัน/ปี ช.ม./ปี การศึกษา
ที่จบ
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุง

ผลงานวิชาการ/งานวิชาชีพ

1

ศาสตรา นาย
จารย์
วิจิตร
ศรี สอ้ าน

Ph.D. บริ หาร
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
Minnesota
สหรัฐอเมริ กา
2510
M.A. บริ หาร
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
Minnesota
สหรัฐอเมริ กา
อ.บ. อักษรศาสตร
บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ค.บ. ครุศาสตร
บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3

3

- งานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมศึกษา
5 เรื่ อง
- งานแต่ตําราตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ ประกอบการ
สอนและศึกษาค้ นคว้ า 10 เล่ม
- บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทังใน
้
และต่างประเทศประมาณ 60 เรื่ อง
- เป็ นผู้บกุ เบิกและจัดระบบงานวางแผน
การศึกษาและวิจยั สถาบันในระดับอุดมศึกษา
รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ
- เป็ นผู้จดั วางระบบบริ หารงานบุคคลของ
ข้ าราชการครูและการจัดทําแผนการศึกษา
แห่งชาติ
- เป็ นผู้บกุ เบิกรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

2

รอง นายนรา
ศาสตรา สม
จารย์ ประสงค์

Ed.D. Educational
Administratio
n University
of Northern

3

3

- การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริ มผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 3 (2540-2544)
2544
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ภาระการสอน
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ที่จบ
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุง

Philippines
กศ.ม. การแนะแนว
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสาน
มิตร
กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทร
วิโรฒประสาน
มิตร

3

ศาสตรา นาย
จารย์
พฤทธิ์
ศิริ
บรรณ
พิทกั ษ์

4

รอง นางสิริ
ศาสตรา พันธุ์

Ph.D. การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาและ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
พิตสเบอร์ ก
สหรัฐอเมริ กา
ค.ม. บริ หาร
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ค.บ. ประถมศึกษา
(วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปและ
คณิตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Ph.D. Education
Psychology

3

3

3

3

ผลงานวิชาการ/งานวิชาชีพ

- การศึกษาวิจยั การประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานบริ หารการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์
เป็ นทุน 2550
- การสร้ างแบบระเมินการบริ หารงานบุคคลของ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้ าน
วินยั ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 2549
- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ชุด
วิชา นโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วย
ที่ 12 เรื่ อง “การบริ หารโครงการ”
- ประมวลสาระชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ชุด
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารการศึกษา
หน่วยที่ 6 เรื่ อง “การจูงใจ”
และหน่วยที่ 9 เรื่ อง “การติดต่อสือ่ สาร”
-การวิจยั และพัฒนานโยบายและแผนปฏิรูปการ
ผลิตและพัฒนาครู 2546
- การกําหนดโจทย์วิจยั ทางการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 2547
- การสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนารูปแบบการ
ฝึ กอบรมครูโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน 2546
- กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้ วย
เครื อข่ายการวิจยั 2550
- คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู 2547
- แผนงานสหวิทยาการด้ านคุณภาพชีวิตชุมชน
2550
- ภาวะวิกฤติและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ 2545-2554
- มาตรฐานระดับคุณวุฒิปริ ญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 2552
- การศึกษาสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน
พฤติกรรมครู และพฤติกรรมนักเรี ยนในโรงเรี ยน
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ลําดับ ตําแหน่ง
ที่
วิชาการ

จารย์

ชื่อ – สกุล

สุวรรณ
มรรคา

เลขประจําตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน

ภาระการสอน
สาขา/สถาบัน/ปี ช.ม./ปี การศึกษา
ที่จบ
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั ปรับปรุง

(Research
Design,
Measurement
and
Evaluation,
Learning and
Cognition)
Michigan
State
University
M.A. Education
Psychology,
Michigan
State
University
ค.บ. การสอนฟิ สกิ ส์
ระดับมัธยม
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/งานวิชาชีพ

ประถมศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากร
แกนนํา และคูม่ ือนิเทศโรงเรี ยน โครงการรุ่ง
อรุณในการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม
2541.
- โครงการวิจยั และพัฒนาเรื่ องการบูรณาการ
การเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล้ อม 2541
- โครงการวิจยั และพัฒนา เรื่ องการพัฒนา
บุคลากรในการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม
2541
- โครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษานําร่อง
ทางเลือกในการพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเพื่อ
ความพอเพียง : กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนมัธยมบ้ าน
นายาว 2543
- โครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการให้
ความรู้แก่บิดา มารดา เพื่อให้ เกิดพฤติกรรม
จริ ยธรรมที่เหมาะสมในเด็กนักเรี ยนวัยรุ่น 2544
- โครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและทางเลือก
ของโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช
2542 , 2543
- โครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ แบบ
โครงงานเพื่อเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
กระบวนการทํางานกลุม่ และความตระหนักใน
การพึง่ ตนเองของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
2547
- โครงการชุดกิจกรรมการวิจยั ปฏิบตั ิการ
“Action Research on Environmental
Education Experience for Reflective
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Practitioner Development” , 2546-2547

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา จัดให้ มี
รายวิชาการสัมมนาพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางการบริ หารการศึกษา จํานวน
3 หน่วยกิต เพื่อการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางบริ หารการศึกษา โดยการฝึ กปฏิบตั ภิ ารกิจทางการบริ หารจัดการการศึกษา
ในองค์การและ/หรื อสถาบันทางการศึกษาทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทังภายในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
ที่เลือกสรรว่ามีแนวทางการบริ หารที่ดีโดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ภายใต้ การนิเทศของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิของ
หน่วยงานรวมทังการจั
้
ดให้ การศึกษาดูงานในหน่วยงาน/สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ
4

.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต ประกอบด้ วย ทฤษฎี 1หน่วยกิต ฝึ กปฏิบตั ิ
2 หน่วยกิต คิดเป็ น 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 90 ชัว่ โมง) นักศึกษาใช้ เวลาในการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ เวลาเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 20
วันทําการ (ทังนี
้ ้ชัว่ โมงการฝึ กต้ องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กําหนด)
4.1.2 การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
โดยนักศึกษาต้ องเข้ ารับฟั งการบรรยายในหัวข้ อหรื อประเด็นที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั การบริหารการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ
4.1.3 การจัดการศึกษาดูงานในประเทศเป็ นไปตามที่คณาจารย์ประจําวิชาพิจารณาโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
4.2 ช่ วงเวลา
ในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้ องทําการศึกษารายวิชาหลักตามที่หลักสูตร
กําหนดครบถ้ วน และนักศึกษาต้ องพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพเสร็ จสิ ้นก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับ
การศึกษาดูงานอยูใ่ นกรอบเวลาของการศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
เสาร์ และวันอาทิตย์ ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 16.30 น.
การจัดเวลาในการเรี ยนการสอน จัดในวัน
โดยแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม และภาคการศึกษาที่
2 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ทังนี
้ ้อาจมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน โดยการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เป็ นไปตามการพิจารณาของกรรมการบริ หารหลักสูตร

5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยหรื อดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา มีดังนี ้
5.1.1 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัตเิ พื่อเป็ นผู้
มีสิทธิ์ทําดุษฎีนิพนธ์
2) การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบเพื่อวัดความรู้ และความพร้ อมในการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียน การสอบปากเปล่า และอาจมีการสอบปฏิบตั ดิ ้ วย
3) คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้ วย ผู้อํานวยการหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวนทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 4 คน โดยการเสนอชื่อจาก
กรรมการบริ หารหลักสูตรและได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย
4) ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ จะต้ องศกึ ษาในหลักสูตรมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และ
ได้ ศกึ ษารายวิชาบังคับในหลักสูตรครบแล้ ว (ยกเว้ นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1.1 เน้ นการ
ทําวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์)
5) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นจะต้ องลงทะเบียนสอบแก้ ตวั ใหม่ โดยมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ
ทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 3 ครัง้
5.1.2 การควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
1) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนและเสนอเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ ตอ่ เมื่อสอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัตเิ รี ยบร้ อยแล้ ว
2) คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า1คน โดยอาจเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ ทังนี
้ ้โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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3) คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้ วย ผู้อํานวยการหลักสูตรเป็ น
ประธานกรรมการ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
จํานวนทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 4 คน เป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้ โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) นักศึกษาจะดําเนินการทําดุษฎีนิพนธ์ได้ ก็ตอ่ เมื่อเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์ผา่ นการพิจารณา
เรี ยบร้ อยแล้ วในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีมติไม่ให้ ผา่ นหรื อมีมติให้ แก้ ไข
นักศึกษาต้ องนํามติของคณะกรรมการไปดําเนินการแก้ ไขปรับปรุง โดยคําแนะนําและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนําเสนอผลการแก้ ไขปรับปรุงต่อกรรมการบริ หารหลักสูตรภายใน
30 วัน
5) ในการสอบดุษฎีนิพนธ์จะดําเนินการได้ ภายหลังการสอบเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์ผา่ นแล้ วไม่
น้ อยกว่า 3 เดือน และนักศึกษาต้ องยื่นขอสอบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
6) คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้ วย ผู้อํานวยการหลักสูตรเป็ นประธาน
กรรมการ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รวมทังสิ
้ ้นไม่
น้ อยกว่า 5 คน เป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้ โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
7) การดําเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้ วย การตรวจอ่านดุษฎีนิพนธ์ การประชุม
ปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ และการทดสอบความรู้นกั ศึกษา ด้ วยการซักถาม หรื อ ด้ วยการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษา โดยผลการสอบแบ่งระดับ ดังนี ้
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
ผ่าน
Pass
ไม่ผา่ น
Fail
8) ในกรณีที่นกั ศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่ผา่ น จะมีสิทธ์สอบได้ อีก 1 ครัง้ ถ้ าไม่ผา่ นอีกจะ
พ้ นสภาพนักศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาต้ องสามารถศึกษาค้ นคว้ าองค์ความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ทังจากในประเทศและ
้
ต่างประเทศ วางแผนการดําเนินการวิจยั การใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนเหมาะสม
สามารถจัดทําดุษฎีนิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการศึกษาและ
ที่สมั พันธ์ มีความทันสมัยสามารถนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อแก้ ปัญหาหรื อเพื่อการพัฒนาและชี ้นําสังคมได้
5.3 ช่ วงเวลา
อยูใ่ นกรอบของเวลาที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
5

.4จํานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์ จํานวน 60 หน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 2.1 เน้ นการวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
จํานวน 60 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
ในการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้ องเข้ าร่วมสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ตามที่กําหนดไว้ ใน
หลักสูตร
5

.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การพิจารณาหัวข้ อดุษฎีนิพนธ์โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
5.6.2 การสอบเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์
5.6.3 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การเป็ นผู้นํา ผู้บริ หารและนักวิชาการที่มีศกั ยภาพ

มีสมรรถนะในการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้นําไปสู่
การพัฒนาสังคม

สร้ างนวัตกรรมทางการบริ หารเพื่อประโยชน์ตอ่
การศึกษา

กลยุทธ์ การสอนหรื อกิจกรรมของนักศึกษา
จัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นการเป็ นผู้นํา ผู้บริ หาร
และนักวิชาการ โดยบูรณาการการศึกษาภาคทฤษฎี
การศึกษากรณีศกึ ษา การสัมมนา การศึกษาดูงาน
การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจยั โดยการศึกษา
วิเคราะห์งานวิจยั ในรูปแบบต่างๆ บูรณาการจัดการ
เรี ยนการสอนกับกระบวนการวิจยั เพื่อสร้ าง
ประสบการณ์การวิจยั โดยสอดแทรกปั ญหาทางการ
ศึกษา/การบริ หารการศึกษาที่นําไปสูก่ ารพัฒนา
สังคมรวมทังการทํ
้
าดุษฎีนิพนธ์
เน้ นการเรี ยนการสอนโดยการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ การศึกษากรณีศกึ ษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
บริ หารการศึกษา การบริ หารสถานศึกษา นํามาสูก่ าร
พัฒนานวัตกรรมการบริ หารการศึกษาต่อไป

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปั ญหาทาง
คุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพในการบริ หาร โดยใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความยุตธิ รรม
ด้ วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยม
อันดีงาม
1.2 แสดงออกหรื อสื่อสารข้ อสรุป
ของปั ญหาโดยคํานึงถึงความรู้สกึ
ของผู้อื่นที่จะได้ รับผลกระทบ
1.3 สามารถชี ้ประเด็นข้ อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณที่ใช้ อยูป่ ั จจุบนั เพื่อ
นําสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไข และส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นแสดงออกซึง่ ภาวะ
ผู้นําในการส่งเสริ มให้ มีการประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการทํางานและในชุมชนที่
กว้ างขวางขึ ้น
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งในเนื ้อหาสาระหลักของการ
บริ หารการศึกษา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญและศาสตร์ ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้ องนํามาประยุกต์ในการ
ศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรื อการ
ปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
2.2 มีความรู้ความเข้ าใจ และ
สามารถประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการ
วิจยั เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หา
คําตอบและพัฒนาข้ อสรุปทาง

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
1. การจัดการสอนโดยให้ นกั ศึกษามี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ ในฐานะ
ผู้บริ หารการศึกษา จรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทังจรรยาบรรณในการ
้
วิจยั และการสร้ างสรรค์ผลงาน
วิชาการ มีการอภิปรายร่วมกันถึง
ข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้ อยู่
ปั จจุบนั เพื่อนําสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไข
และพิจารณาแนวทางในการ
แก้ ปัญหา
2. คณาจารย์ทําการสอนโดย
สอดแทรกสาระเกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมทังค่
้ านิยมอันดีงาม เป็ นที่
ยอมรับในสังคม
1.มอบหมายงานให้ ทําการศึกษา
ค้ นคว้ าเนื ้อหาสาระ หลักการ ทฤษฎี
ทางการบริ หารและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง นํามาอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี โดยบูรณาการกับการ
เปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ
2.ศึกษาค้ นคว้ าโดยหลักการเชิง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิจยั
เพื่อหาคําตอบ สร้ างข้ อสรุปและ

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน
- การแสดงออกซึง่ หลักการเหตุผลใน
การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
อภิปรายร่วมกัน
- พฤติกรรมการแสดงออก ซึง่ ความมี
คุณธรรมจริ ยธรรมพฤติกรรมที่ดีงาม
ทังส่
้ วนบุคคล และพฤติกรรม
ระหว่างกลุม่ และความมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมในฐานะนักวิจยั
นักวิชาการในการศึกษาค้ นคว้ าและ
อ้ างอิงต่างๆ

-ประเมิน คุณภาพของงาน รวมทัง้
การร่วมอภิปรายร่วมกันที่แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีที่บรู ณาการเข้ า
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ต่างๆ
- ความสามารถในการใช้ หลักการ
เชิงวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ
วิจยั เพื่อหาคําตอบ สร้ างข้ อสรุป
และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทางการ
บริ หารการศึกษา
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
วิชาการเกี่ยวกับการบริ หารการ
ศึกษานําไปสูก่ ารพัฒนาศาสตร์
ทางการบริ หารและการปฏิบตั กิ าร
เชิงวิชาชีพ
2.3 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติที่มี
ผลกระทบต่อการบริ หารการศึกษา
สามารถพิจารณาถึงแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งใน
หลักการและทฤษฎี สามารถบูรณา
การแนวคิดศาสตร์ ตา่ งๆ ทังทางการ
้
บริ หารและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
นําไปสูก่ ารวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
และพัฒนาแนวทางในการแก้ ปัญหา
โดยวิธีการใหม่ๆ
3.2 สามารถสังเคราะห์ความรู้
ผลงานวิจยั สร้ างนวัตกรรมและ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการ
บูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิม
หรื อเสนอเป็ นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
3.3 สามารถวางแผนและดําเนินการ
โครงการวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้
ด้ วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ตลอด
ถึงการใช้ เทคนิควิจยั เพื่อสร้ าง
ข้ อสรุปและขยายองค์ความรู้หรื อ
แนวทางการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน

พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทางการบริ หาร
การศึกษา

1.ศึกษาศาสตร์ ทางการบริ หารและ
ศาสตร์ ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามา
บูรณาการในการวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาและพัฒนาแนวทาง
แก้ ปัญหา
2. ศึกษาค้ นคว้ าและสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยกระบวน
การวิจยั สร้ างข้ อสรุปนํามาบูรณา
การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ และขยาย
องค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ตอ่
วิชาชีพ
3. สร้ างประสบการณ์การใช้ ดลุ พินิจ
ในการตัดสินใจทังในกรณี
้
ที่มีข้อมูล
และไม่มีข้อมูลเพียงพอ

- การแสดงออกในการใช้ ความรู้ร่วม
อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาและการประยุกต์ใช้ หลักการ
ทฤษฎีและความรู้ตา่ งๆในการ
แก้ ปัญหาและการสร้ างนวัตกรรม
-ประเมินคุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าทังงาน
้
กลุม่ และงานเดี่ยว
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
3.4 สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่าง ๆ
4.2 แสดงออกทักษะการเป็ นผู้นําได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม่
4.3 สามารถแก้ ไขปั ญหาที่มีความ
ซับซ้ อน หรื อมีความยุง่ ยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ ด้วยตนเอง
4.4 สามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินงานด้ วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทังวางแผนใน
้
การปรับปรุงตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านใน
ระดับสูงได้
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 สามารถคัดกรองข้ อมูลทาง
คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนํามาใช้
ในการศึกษาค้ นคว้ าปั ญหา
สรุปปั ญหา และเสนอแนะแก้ ไข
ปั ญหาในด้ านต่าง ๆ

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน

1. หยิบยกประเด็นปั ญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพที่มีความซับซ้ อน
เพื่อใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาโดยมีการ
มอบหมายงาน ความรับผิดชอบใน
การแก้ ปัญหาทังลั
้ กษณะงานเดี่ยว
และงานกลุม่ เพื่อให้ มีโอกาส
แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นําและผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม
2. ส่งเสริ มการอภิปรายประเด็น
ปั ญหาต่างๆร่วมกัน
3. ให้ มีการประเมินผลการทํางาน
ของตนเองและของกลุม่ และ
วางแผนหาแนวทางในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องและปรับปรุงในเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น

- พิจารณาผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
- การแสดงออกในบทบาทผู้นําและ
ผู้ตามในการทํางานกลุม่
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การแก้ ปัญหา

1.ศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์และ
คัดกรองข้ อมูลเพื่อสรุปประเด็น
ปั ญหาเพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ ปัญหา
2. การนําเสนอผลงานวิชาการใน
รูปแบบต่างๆในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ ทังอย่
้ างเป็ นทางการและ

- ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
- คุณภาพของการเขียนรายงาน
การเขียนบทความ การนําเสนอ
รวมทังคุ
้ ณภาพของดุษฎีนิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
มาตรฐาน
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ไม่เป็ นทางการโดยใช้ เทคโนโลยีที่
ประสิทธิภาพได้ อย่างเหมาะสม
ทันสมัย
กับบุคคลต่าง ๆ ทังในวงการวิ
้
ชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
โดยการนําเสนอรายงานทังใน
้
รูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทังดุ
้ ษฎีนิพนธ์หรื อ
โครงการค้ นคว้ าที่สําคัญ
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆเพื่อ
การสืบค้ นและการสื่อสารนําเสนอ
ข้ อมูลผลงานวิชาการ
6. ด้ านทักษะด้ านวิชาชีพ
6.1 สามารถประมวลความรู้จาก
การศึกษาไปพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานที่เลือกสรร เพื่อ
เพิ่มทักษะทางวิชาการและการ
บริ หาร
6.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาต่างๆเข้ าด้ วยกันเพื่อประโยชน์
ในทางวิชาการและการบริ หาร
6.3 สามารถนําความรู้ไปพัฒนา
หน่วยงานให้ เกิดประโยชน์

6.1 การเลือกสรรหน่วยงานเพื่อการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บริ หาร
6.2 การให้ มีสว่ นร่วมในการ
ปฏิบตั งิ านและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการไปพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
เลือกสรร
-คุณภาพของรายงานที่จดั ทํา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รับผิดชอบรอง 
รับผิดชอบหลัก 

รายวิชา
หมวดวิชาแกน
900 301 สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการ
บริ หารและการจัดการการศึกษาสมัยใหม่
900 302 ระเบียบวิธีและสถิติขนสู
ั ้ งในการ
วิจยั ทางการศึกษา

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะด้ านวิชาชีพ
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
















900 303 สัมมนาวิจยั ทางการบริ หาร
การศึกษา









900 304 สัมมนานวัตกรรมทางการ
บริ หารการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ









900 307 สัมมนาภาวะผู้นําทางการ
บริ หารการศึกษา













900 308 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
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รายวิชา
หมวดวิชาเลือก
900 401 สัมมนาการบริ หารการศึกษาใน
บริ บทสังคมโลก
900 403 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษา
900 404 สัมมนาการจัดการความรู้
900 406 สัมมนาความเสีย่ งและการ
บริ หารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษา
900 407 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา
900 408 สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนา
สถานศึกษา
900 410 การศึกษาอิสระทางการบริ หาร
การศึกษา
900 411 สัมมนายุทธศาสตร์ การพัฒนา
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะด้ านวิชาชีพ
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
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รายวิชา
หมวดวิชาเลือก
900 412 สัมมนาการบริ หารการศึกษา
เอกชน
900 413 สัมมนาการบริ หารวิชาการ

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะด้ านวิชาชีพ
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3


































































900 414 สัมมนาการบริ หารจัดการชัน้
เรี ยน





































900 415 สัมมนาการบริ หารกิจการ
นักเรี ยน/นักศึกษา





































900 416 สัมมนาภาวะผู้นําองค์การและ
วิชาชีพในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม





























































































900 417 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการ
บริ หารการศึกษา
900 418 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริ หารการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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รายวิชา
หมวดดุษฎีนพิ นธ์
900 501 การสอบวัดคุณสมบัติ
900 502 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
เน้ นการทําวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์
900 503 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
เน้ นการวิจยั โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์และ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
สรุ ป

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะด้ านวิชาชีพ
ระหว่างบุคคลและความ
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3


























































































































สรุ ปผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ (Learning outcome)
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพในการบริ หาร โดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความยุตธิ รรม ด้ วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม
1.2 แสดงออกหรื อสื่อสารข้ อสรุปของปั ญหาโดยคํานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นที่จะได้ รับผลกระทบ
1.3 สามารถชี ้ประเด็นข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้ อยูป่ ั จจุบนั เพื่อนําสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไข และส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นแสดงออกซึง่ ภาวะผู้นําในการส่งเสริ ม
ให้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการทํางานและในชุมชนที่กว้ างขวางขึ ้น

2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในเนื ้อหาสาระหลักของการบริหารการศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญและศาสตร์ ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องนํามาประยุกต์
ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
2.2 มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการวิจยั เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หาคําตอบและพัฒนาข้ อสรุปทางวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
นําไปสูก่ ารพัฒนาศาสตร์ ทางการบริ หารและการปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาชีพ
2.3 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการบริ หารการศึกษา สามารถพิจารณาถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตาม
บริ บทที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการแนวคิดศาสตร์ ตา่ งๆ ทังทางการบริ
้
หารและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องนําไปสูก่ ารวิเคราะห์
ประเด็นปั ญหาและพัฒนาแนวทางในการแก้ ปัญหาโดยวิธีการใหม่ๆ
3.2 สามารถสังเคราะห์ความรู้ ผลงานวิจยั สร้ างนวัตกรรมและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิม หรื อเสนอเป็ นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
3.3 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ตลอดถึงการใช้ เทคนิควิจยั เพื่อสร้ างข้ อสรุปและขยาย
องค์ความรู้หรื อแนวทางการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
3.4 สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่าง ๆ
4.2 แสดงออกทักษะการเป็ นผู้นําได้ อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม่
4.3 สามารถแก้ ไขปั ญหาที่มีความซับซ้ อน หรื อมีความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ ด้วยตนเอง
4.4 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้ วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุงตนเองให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับสูงได้
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ส่ ือสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนํามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าปั ญหาสรุปปั ญหา และเสนอแนะแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทังในวงการวิ
้
ชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
โดยการนําเสนอรายงานทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทังดุ
้ ษฎีนิพนธ์หรื อโครงการค้ นคว้ าที่สําคัญ
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆเพื่อการสืบค้ นและการสื่อสารนําเสนอข้ อมูลผลงานวิชาการ
6. ด้ านทักษะด้ านวิชาชีพ
6.1 สามารถประมวลความรู้จากการศึกษาไปพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่เลือกสรร เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและการบริ หาร
6.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆเข้ าด้ วยกันเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและการบริ หาร
6.3 สามารถนําความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานให้ เกิดประโยชน์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลการศึกษา
ใช้ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ดังนี ้
ความหมาย
คะแนน /
ระดับคะแนน
( ผลการศึกษา )
หน่ วยกิต
A
ดีเยี่ยม ( Excellent )
4.0
B+
ดีมาก ( Very Good )
3.5
B
ดี ( Good )
3.0
C+
ค่อนข้ างดี ( Fairly Good )
2.5
C
พอใช้ ( Fair )
2.0
D+
อ่อน ( Poor )
1.5
D
อ่อนมาก ( Very Poor )
1.0
F
ตก ( Fail )
0
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
2.1.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนและการแสดงออกในการศึกษาและร่วมอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
2.1.2 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของชิ ้นงาน ที่มอบหมายให้ ดําเนินการ
ทังงานเดี
้
่ยวและงานกลุม่
2.1
.3 การประเมินความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยการสอบ
2.1.4 การสอบวัดคุณสมบัตภิ ายหลังการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่างๆ
2.1.5 การประเมินศักยภาพในการศึกษาค้ นคว้ าทางลึก โดยการทําดุษฎีนิพนธ์และประเมิน
คุณภาพของผลงาน
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การติดตามประเมินผลในการนําความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านของผู้สําเร็ จการศึกษา
2.2.2 การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ อง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2

57
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1
) สอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
2) ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรี ยนไม่ตํ่ากว่า 3.00 ในแผนการเรี ยนแบบ 2.1 เน้ นการวิจยั โดยมี
การทําดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม มีการทําดุษฎีนิพนธ์ และผลการเรี ยนระดับ S ในแผนการเรี ยน
แบบ 1.1 เน้ นการทําวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์
3
) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
4
) เสนอดุษฎีนิพนธ์ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
5
) สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1.1 เน้ นการทําวิจยั โดยทําดุษฎี
นิพนธ์ หรื อ แบบ 2.1 เน้ นการวิจยั โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยให้ ถือว่า วันที่ดษุ ฎี
นิพนธ์ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นวันที่สําเร็ จการศึกษา (วันที่สภาสถาบัน
อนุมตั กิ ารสําเร็ จการศึกษาเป็ นวันที่สําเร็ จการศึกษา)
6
) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ เป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานนักศึกษากําหนดไว้ ดงั นี ้
6.1) แผนการเรี ยนแบบ 1.1 เน้ นการทําวิจยั โดยทําดุษฎีนิพนธ์
6.1.1) นําเสนอบทความในที่ประชุมระดับนานาชาติอย่างน้ อย 1 ครัง้
6.1.2) บทความจากดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อวิชาชีพระดับชาติ
ที่มีกรรมการภายนอกเป็ นผู้กลัน่ กรอง (Peer Review) และเป็ นวารสารที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้ อย 2 บทความ
6.1.3) บทความจากดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อวิชาชีพระดับนานาชาติ
ที่มีกรรมการภายนอกเป็ นผู้กลัน่ กรอง (Peer Review) และเป็ นวารสารที่อยูใ่ นรายการวารสารที่
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยให้ การรับรอง อย่างน้ อย 1 บทความ
6.2) แผนการเรี ยนแบบ 2.1 เน้ นการวิจยั โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
6.2.1) นําเสนอบทความในการประชุมระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างน้ อย 1 ครัง้
6.2.2) บทความจากดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารหรื อวิชาชีพระดับชาติหรื อนานาชาติที่
มีกรรมการภายนอกเป็ นผู้กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นวารสารที่ได้ มาตรฐานตาม
เกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้ อย 1 บทความ
7
) นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกรรมการวิชาการ
กําหนด
8
) ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
คณาจารย์ที่จดั การเรี ยนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มีทงอาจารย์
ั้
ประจํา และ
อาจารย์พิเศษ สําหรับการเชิญอาจารย์พิเศษจะพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ตรงกับรายวิชาที่
สอน ทังนี
้ ้ จะจัดให้ มีการชี ้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่สอนและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อง รวมทังมี
้ การพบปะพูดคุยกันเพื่อร่วมกันพิจารณาปั ญหาในการ
จัดการเรี ยนการสอน
สําหรับอาจารย์ใหม่จดั ให้ มีการปฐมนิเทศ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนในรายวิชา ชี ้แจงเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร และมีการประชุมสาขาวิชา
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกัน รวมทังจั
้ ดให้ มีการอบรมเทคนิค
วิธีการสอน การใช้ สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผ้ เู รี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํา
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
ในการพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์ โดยจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอน การวัดและประเมินผล และมีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนาการสอน รวมทังการเปิ
้
ด
โอกาสให้ คณาจารย์ได้ ไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครื อข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งส่งเสริ มการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ เช่น การวิจยั
การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสัน้
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินด้ านการสอนและการประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริ หารและผู้เรี ยน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนประจําปี
โดยเน้ นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
2.1.3 สนับสนุนให้ เข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทนั สมัยทังใน
้
ห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนที่สอดคล้ องกับสิ่งที่ควรเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้ อสอบให้ ได้ มาตรฐาน การทํา
blueprint การออกข้ อสอบ
การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุม่
2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
การประเมินผล
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน
2.1.7 สนับสนุนให้ ทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลัยสยาม มคอ.2

59
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ ารับการอบรมทักษะปฏิบตั ิ
2.2.2 ส่งเสริ มให้ อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทงด้
ั ้ านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตําแหน่ง
วิชาการ (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
2.2.3 กําหนดเป็ นนโยบายที่อาจารย์ทกุ คนควรปฏิบตั ใิ นการพัฒนาตนเอง
2.2.4 สนับสนุนให้ อาจารย์ทกุ คนต้ องมีจริ ยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึ กปฏิบตั ิ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็ นกรรมการ รับผิดชอบในการบริ หารจัดการหลักสูตร ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย และสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีเป็ น
ผู้กํากับดูแลและคอยให้ คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ใิ ห้ แก่ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริ หารของคณะและ
อาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สําหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง
2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
รายได้ ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ได้ จากการลงทะเบียนของนักศึกษา และอาจได้ จากการ
บริ การวิชาการ โดยการจัดสัมมนาวิชาการและงานวิจยั เพื่อใช้ ในการดําเนินการในภารกิจของหลักสูตร
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
- อาคารสถานที่ในการเรี ยนการสอนใช้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
2.2.2 ห้ องสมุดเพื่อการสืบค้ นใช้ สํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 12 ห้ องสมุดย่อยของบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 19 ชัน้ 9 และห้ องสมุดมารวย อาคาร 19 ชัน้ 6
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
นําข้ อมูลจากการประเมินมาจัดหาเพิ่มเติมตามความต้ องการ ทังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ โดยดําเนินการในทุกภาคการศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
โดยการประเมินของผู้ใช้ บริ การทังคณาจารย์
้
และนักศึกษา
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรั บอาจารย์ ใหม่
ในการดําเนินการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิตรงตามสาขาและ/หรื อที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังเป็
้ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจยั ทังนี
้ ้ โดยมีกระบวนการคัดเลือก
ทังการสอบข้
้
อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และประเมินทักษะที่จําเป็ น ซึง่ กระทําโดยคณะกรรมการซึง่
ประกอบด้ วย กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริ หารมหาวิทยาลัย รวมทังฝ่้ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ดําเนินการบริ หารโดยคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ ประกอบด้ วย
คณบดี และอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการกําหนดให้ มีการประชุมกรรมการบริหารคณะอย่างน้ อยเดือนละ
1 ครัง้ เพื่อร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
รวมทังจั
้ ดให้ มีการติดตามประเมินผลการการจัดการเรี ยนการสอน โดยให้ คณาจารย์ประจําหลักสูตรและ
คณาจารย์พิเศษมีสว่ นร่วมในการประเมินและให้ ข้อคิดเห็นด้ วย
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตังคณาจารย์
้
พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ์และองค์
ความรู้ให้ กบั นักศึกษา โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงและเกี่ยวข้ องใน
สาขาวิชา สําหรับการแต่งตังจะผ่
้ านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรของ
คณะวิชาและคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีบคุ ลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
จํานวน 2 คน ทําหน้ าที่ในการอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั คณาจารย์ และนักศึกษา
โดยกําหนดคุณสมบัติ คือ
1) ผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทางด้ านการศึกษา/การวิจยั และประเมินผลและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
2) มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรูปสําหรับการทํางานในสํานักงาน
3) มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดแผนงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
ให้ กบั บุคลากรสนับสนุนเพื่อการปฏิบตั งิ าน โดยกําหนดให้ เข้ ารับการอบรมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
งานอย่างน้ อย ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่ นักศึกษา
กําหนดให้ อาจารย์ประจําหลักสูตร ทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้ านวิชาการและด้ าน
อื่นๆ ทังนี
้ ้ สําหรับการเป็ นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะมีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่มีความรู้ ความชํานาญในแต่ละสาขา
ทังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มีการดําเนินการสํารวจความต้ องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจักการเรี ยนการสอน
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์ ประเมินดังนี ้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา มีตวั บ่งชี ้
ที่ 1 - 5 ต้ องมีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจํานวนตัวบ่งชี ้ (ตัวบ่งชี ้ที่ 6 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี ้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี ้
บังคับและตัวบ่งชี ้รวมในแต่ละปี ดังนี ้
ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานสาขา/ สาขาวิชา(ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ ้นสุด ปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมาย
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ทกุ คน(ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรื อวิชาชีพอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต ใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชีบ้ ังคับที่ต้องดําเนินการ(ข้ อ 1-5) ในแต่ ละปี
รวมตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน : การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการสอน โดยพิจารณาจากแผนใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่กําหนดไว้ ใน มคอ.3 หรื อ มคอ.4 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อจะประมวลผลการประเมินดังกล่าวไปสูก่ ารวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร
1.2.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน : พิจารณาจากผลการประเมิน
ของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ทังนี
้ ้อาจมีการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร รวมทังการ
้
พิจารณาทักษะ ความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่เป็ นผลจากการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม :
2.1 จัดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริ หารหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อติดตาม
ประเมินผลการใช้ หลักสูตร
2.2 ติดตามประเมินผลหลักสูตรโดยการสอบถามข้ อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยพิจารณาตามเกณฑ์ มคอ.7 โดยกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
นําข้ อมูลจากการติดตามประเมินผล ทังจากการสํ
้
ารวจ การประชุมปรึกษาหารื อมาทําการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเด็นปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็งของหลักสูตรและการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน นําไปสูก่ าร
ปรับปรุงและพัฒนา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาต่อไป
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