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คำนำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นหลักสูตรที่ไม่ประสงค์
ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาเอก ทางการบริห ารการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับ ชุมชน สังคม และ
ระดับชาติ
และด้วยความมุ่งมั่น ของคณะผู้บริห ารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังประสงค์ให้หลักสูตรฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารของหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถพัฒนา และชี้นำสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
และดีแก่คนในสังคม เป็นบุคลากรมีทรงคุณค่าของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูต รนี้จะเพิ่มโอกาสของมหา
วิทยาล ในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอกที่มีคณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ สามารถออกไปรับ
ใช้สังคมอีกหลักสูตรหนึ่ง

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มกราคม 2563

4

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา
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สารบัญ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจาจารย์
5. การบริหารบุคลากรสนับสนุนกการเรียนการสอน
6. การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8. ความต้องการของตลาดแรงงาน
9. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองหลักสูตร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. รายงานผลการวิจัย ความต้องการหลักสูตร
ประวัติอาจารย์ในหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก
- ไม่มี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดหลักสูตรออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 (1.1) คือผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท เน้นทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.1) คือ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท เน้นการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกจำนวน 24 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2558
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตร รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้วิธีการ
คัดเลือก หรือ สอบคัดเลือก หรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ปร.ด. การบริหารการศึกษา)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาศึกษา 2563 โดยมีกระบวนการ
อนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
- ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563.เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
- ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
- ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
- ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพและหรือปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และเอกชน
8.2 ผู้บริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และเอกชน
8.3 ผู้บริหารการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยของภาครัฐ และเอกชน
8.4 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการบริหารการศึกษา ตลอดจน
งานอื่นที่สามารถใช้ สาขาวิชาการศึกษา เป็นศักยภาพ
8.5 นักวิชาการศึกษา
9. ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำ
ชื่อ-สกุล
ดับที่ เลขบัตรประตัวประชาชน
1
นายพรศักดิ์
สุจริตรักษ์*
3-7703-00350-77-3

2

นายชวน
ภารังกูล*
3-6599-00237-07-1

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
จารย์
ศษ.ม.
หลักสูตรและการนิเทศ
ศษ.บ.
การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.
ปรัชญา
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
จารย์
ศษ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา

สถาบันที่สำเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่
จบ
2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วิทยาลัยแสงธรรม

2537

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2534

2531

2524
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4

นางปิยะนาถ
บุญมีพิพิธ*
3-7008-00263-12-8

นางสาวพัชราวลัย
สังข์ศรี*
3-1601-00419-54-6

รอง
ปร.ด.
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
จารย์
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.
(ชีววิทยา)
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
จารย์
กศ.ม.
การศึกษานอกระบบ
(การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ.
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2545

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2521

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

2527

2556
2540

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ณ ที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
1) ศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังเคลื่อนย้ายจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามาสู่เอเชียทำ
ให้มีการย้ายฐานการผลิต แหล่งวัตถุดิบและการเคลื่อนย้ายกำลังคนระดับมืออาชีพตลอดจนเงินทุนเข้า
มาสู่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนจำนวนมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้
เกิดการปรับตัวด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังแรงงาน ที่ผู้บริหาร
และบุคลากรด้านการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขีดความ สามารถในการทำหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
2) ความสำคัญของการเจริญเติบโตทางด้านรายได้และรายจ่ายที่เป็นผลจากการจัดบริการ
การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศกำลังเพิ่ม
ความสำคัญสูงมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการจัดบริการการศึกษาในระดับสูง (สูงกว่า
ปริญญาตรี) เงื่อนไขดังกล่าวได้นำไปสู่การระดมสรรพกำลังของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับวิชาชีพชั้นสูงขึ้นเองภายในท้องถิ่นและภายใน
แต่ละประเทศ
3) การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง เช่น การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ทำให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศในระดับอาเซียนและระดับโลก
4) การแข่งขันในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและยุโรปในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
ทางการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสูงมากภาคเศรษฐกิจที่จำเป็นต้อง
อาศัยผู้นำและผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีความเป็นมือ
อาชีพ มีความรอบรู้และสมรรถนะในระดับสูงในเชิงแข่งขันทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง
5) สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่หยุดนิ่งจะมีนัยสำคัญและมีผลกระทบ
ต่อการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของแต่ละประเทศ ความต้องการ
ผู้บริหารและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
พันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าทิศทางสำคัญที่ชัดเจนในการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศ ทั้งนีเ้ พื่อให้ระดับของการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเชื่อมโยงนโยบายทางด้านการศึกษากับการมุ่งรักษาอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Asian Economic
Community: AEC) นอกจากการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและแรงงานระหว่างประเทศ
จำนวนมากแล้วเงื่อนไขดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มาพร้อมกับกำลังคนและแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น หน่วยงานและ
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำด้านการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพทั้งในการจัดการศึกษา การบริหารความเปลี่ยนแปลง
สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานในระดับนานาชาติได้มากขึ้น
2) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 นั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ด้านการบริหารจัดการที่ยึดสถานศึกษา
เป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ กำหนดแนวทางการบริหารได้
เป็นอย่างดี
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3) ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษามีนัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและ
อุดมการณ์ของสังคมการศึกษา เพื่อการสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองของอาเซียน และของโลกได้อย่างมี
คุณภาพ
4) ความจำเป็นของผู้คนที่ต้องอยู่รวมกันอย่างปรองดองและสร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทางการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายของสีผิว เชื้อชาติ ภาษา ความรู้สึกนึกคิด
และค่านิยม ตลอดจน การรวมกลุ่มความเชื่อต่าง ๆ นับวันจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นในโลกของระบอบ
ประชาธิปไตย ที่จำเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาและครูผู้สอนที่เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสามารถจัดการกับธรรมชาติของความขัดแย้งดังกล่าวได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน
5) การร่วมมือทางการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเพื่อ
สร้างแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการผู้บริหารการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถ
สร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) การสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำเป็นต้องยึดโยง
อยู่กับการสร้างสรรค์ผู้นำทางการศึกษาใหม่ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นต้อง
มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมไทยและอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมการศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำเป็นต้องกำหนดแนว
ทางการสร้างสรรค์ผู้บริหารการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม เป็นดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมด้วย
สมรรถนะการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีค่านิยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เป็นนิจ
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้จากการบริหารจัดการศึกษา มีวิจารณญาณในการใช้ปัญญา
นำความรู้ ที่ได้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดผล ตลอดจนความสามารถในการค้นคว้า
วิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อยอดเป็นความภูมิปัญญาสากลในการบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4) การสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องได้รับการ
วิเคราะห์และพิจารณาให้มีอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงที่ยึดมั่นกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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5) การสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะต้องสร้างดุษฎี
บัณฑิตที่มีภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้และทักษะในการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างผู้บริหารการศึกษาให้
มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม ตลอดจน มี
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาที่ดี และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มี
พันธกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตลอดจน มีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่น ของ
สังคมในประเทศและระดับนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับผิดชอบในการ
ระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขา โดยเฉพาะดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา ที่เพียบพร้อมด้วยจิตพิสัยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีคุณภาพทุกด้าน
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้อง
เป็นผู้นำทางความคิด ทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมด้วยกระบวนการวิจัย หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
สถานศึกษาในท้องถิ่นในการใช้กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและหรือ
สังคมที่สัมพันธ์สอดรับกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
จำเป็นต้องริเริ่มและพัฒนารูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและการวิจัยทั้งในระหว่าง
คณาจารย์กับนักศึกษาและในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อปรับระดับ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นสากล ดังนั้น การสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนารูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ และการวิจัยทั้งในระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
- ไม่มี

13

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญศาสตร์การบริหารการศึกษา
ยุคใหม่ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในยุคดิจิทัล และค้นคว้าวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสำคัญ ดังนี้
1) เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาใน
หน่วยงานสถาน ศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในท้องถิ่นตลอดจนรวมไปถึงระดับประเทศ
2) เป็นการพัฒนาผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีคุณลักษณะ
และสมรรถนะความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน และโลก
ในยุคดิจิทัล
3) เป็นการพัฒนาผู้บริหารสามารถให้ประยุกต์ศาสตร์บริหารการศึกษาเข้ากับศาสตร์สห
วิทยาการ ด้านต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
4) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย
และการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎี
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะ 5 ประการ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว และสร้างแรงจูงใจให้
ผู้อนื่ ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจ เพื่อจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศและตกผลึกทางความรู้และ
ความคิดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ที่มีต่อการศึกษายุคใหม่ในการพัฒนาคนและการพัฒนา
ประเทศ
3) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์เชิงสาเหตุอย่างเป็นระบบ มีความคิด
ริเริ่มและมุ่งมั่นในการบริหารการศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ระดับสูงทางการบริหารการศึกษาได้
อย่างสร้างสรรค์ และความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัด
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การศึกษา สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีความละเอียดและซับซ้อน หรือสร้างสรรค์รวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
4) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถชักนำให้เกิด
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ชุมชน และสังคม สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง และสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้
5) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสถิติ
ขั้นสูง สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร การอภิปรายในเชิงวิชาการ และการนำเสนอข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีแผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ที่มีรายละเอียดของแผนพัฒนา กลยุทธ์ และ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ การพัฒนาปรับปรุง ที่คาดว่า
จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลง
1. การบริหารหลักสูตรปรัชญา 1. กำกับติดตามและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
บริหารการศึกษา
2. สร้างระบบกลไก ในการ
บริหารหลักสูตรให้ชัดเจน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีกำกับติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน
2. มีระบบกลไก ในการบริหาร
หลักสูตรทีช่ ัดเจน
3. มีแผนงานการกำกับติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร
4. มีรายงานการกำกับติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
5. มีคู่มือการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
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แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
2. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน

3. การบริหารคณาจารย์ให้มี
คุณภาพ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาห้องเรียนและวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนในยุคเทคโนโลยี
2. จัดห้อง(Common room)
สำหรับนักศึกษาเพื่อพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
เชิงวิชาการและเชิงสังคม
3. จัดหาตำราภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้านการบริหาร
การศึกษา และ/หรือด้าน
การศึกษา และด้านการ
บริหารจัดการ รวมถึงวารสาร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่
เพียงพอ
4. จัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. จัดให้มีการเชิญอาจารย์ที่มี
ชื่อเสียงระดับชาติมาบรรยาย
ในประเด็นสำคัญ
1. ใช้กระบวนการ PLC ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
2. กำหนดให้อาจารย์ทำ
ผลงานทางวิชาการ เช่น
เอกสารประกอบการสอน
ตำรา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ

1. มีห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์ที่
เอื้อต่อการเรียนการสอนในยุค
เทคโนโลยีจำนวน 2 ห้อง
2. มีห้อง (Common room)
สำหรับนักศึกษาเพื่อพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงสังคมจำนวน 1
ห้อง
3. มีตำราภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้านการบริหาร
การศึกษา และ/หรือด้าน
การศึกษา และด้านการบริหาร
จัดการ รวมถึงวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพที่เพียงพอ
4. มีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
5. โครงการสัมมนากลุ่มย่อย โดย
คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ
มาเป็นวิทยากร
1. มีกำหนดการทำกิจกรรม PLC
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนทุก 2
เดือน
2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
เช่น เอกสารประกอบการสอน
ตำรา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการอย่างน้อยคนละ 3
รายการในรอบ 5 ปี
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แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
3. ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
4. การจัดทำ มคอ. 3 เน้น
การเรียนรู้เชิงรุก

3. การบริหารคณาจารย์ให้มี
คุณภาพ

1. ใช้กระบวนการ PLC ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
2. กำหนดให้อาจารย์ทำ
ผลงานทางวิชาการ เช่น
เอกสารประกอบการสอน
ตำรา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ
3. ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
4. การจัดทำ มคอ. 3 เน้น
การเรียนรู้เชิงรุก

4. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

1. ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
ด้านการวิจัย
2. ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
ด้านการใช้เทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลิกภาพความ
เป็นผู้นำ
4. จัดประสบการณ์การศึกษา
ดูงานสถานศึกษาต้นแบบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. อาจารย์เผยแพร่บทความวิจัย/
บทความทางวิชาการในวารสาร
ต่างประเทศ อย่างน้อยคนละ 3
รายการในรอบ 5 ปี
4. อาจารย์จัดทำ มคอ. 3 เน้นการ
เรียนรู้เชิงรุกทุกรายวิชา
1. มีกำหนดการทำกิจกรรม PLC
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนทุก 2
เดือน
2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
เช่น เอกสารประกอบการสอน
ตำรา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการอย่างน้อยคนละ 3
รายการในรอบ 5 ปี
3. อาจารย์เผยแพร่บทความวิจัย/
บทความทางวิชาการในวารสาร
ต่างประเทศ อย่างน้อยคนละ 3
รายการในรอบ 5 ปี
4. อาจารย์จัดทำ มคอ. 3 เน้นการ
เรียนรู้เชิงรุกทุกรายวิชา
1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาที่
เกี่ยวกับวิจัยขั้นสูงอย่างน้อย 2
รายวิชา
2. มีระบบการติดตามการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
อย่างน้อย 2 รายวิชา
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4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่
5. นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรม
บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
6. นักศึกษาศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบในประเทศ
หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ในภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยจัด จำนวน 9 สัปดาห์ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ภาคการศึกษฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
1.3 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
จัดให้มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมศักยภาพภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา โดย
การจัดสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ การเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก)
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
1) ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ
2) ภาคพิเศษ วันเสาร์–อาทิตย์
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แบบ 1 (แบบ 1.1) และแบบ 2 (แบบ 2.1) ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
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1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาใด
สาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ในระบบ 4)
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา หรือประสบการณ์บริหารอื่น ๆ ไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่สามารถทดแทนได้
3) สอบผ่านการทดสอบวิชาทางด้านภาวะผู้นำและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic and
Leadership Test) หรือวิชาทางด้านคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม (Ethical and Social
Consciousness) โดยมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4) สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือ ผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ในกรณีทนี่ ักศึกษา แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้ว ไม่ต้องสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ทัแ้ ต่งนี้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก่อนจบการศึกษา)
5) สอบผ่านระบบการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เชิงวิพากษ์ (Critical Interview) ของสถาบัน
6) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
7) สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในแบบ 1 (แบบ 1.1) จะต้องคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(แผน ก)
(2) มีผลงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ซึ่งมีค่า
เทียบได้น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ต้องลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเพิ่มอีก 1 รายวิชา โดยไม่นับจำนวน
หน่วยกิต คือ
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DEA78003

สถิติเพื่อการวิจัย

NC

(Statistics for Research)
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่ได้จบสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ต้องลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 รายวิชา โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต คือ
DEA78004 หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
NC
(Theory and Practice of Educational Administration)
DEA78005

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
สำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Morality Ethics and Law of administrators)

NC

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
2.3.2 ขาดทักษะการวิพากษ์ โต้แย้งทางวิชาการ
2.3.3 ไม่มคี วามเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
2.4.2 กำหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การ
โต้แย้งทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผล
2.4.3 กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา
1 และ 2
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในรอบ 5 ปี (ปีการศึกษา 25632567) และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นดังนี้

21

2.5.1 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) แบบ 1 (แบบ 1.1)
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2563
2564
2565
2566

2567

ชั้นปีที่ 1

5

5

5

5

5

ชั้นปีที่ 2

-

5

5

5

5

-

5

5

5

ชั้นปีที่ 3
รวม

5

10

15

15

15

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

5

5

5

5

2.5.2 ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) แบบ 1 (แบบ 1.1) และแบบ 2 (แบบ 2.1)
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

2563

2564

2565

2566

2567

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 3
รวม

30

60

90

90

90

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

30

30

30

30

2.6 งบประมาณตามแผนการรับนักศึกษา
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย / บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียด

2563

2564

2565

2566

2567

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวมรายรับ

3,000,000

6,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/ บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน

2563

2564

2565

2566

2567

1,650,000

3,300,000

4,950,000

4,950,000

4,950,000

1,237,000

2,474,000

4,948,000

4,948,000

4,948,000

103,250
103,250

206,500
206,500

413,000
413,000

413,000
413,000

413,000
413,000

206,500

413,000

826,000

826,000

826,000

150,000

300,000

450,000

450,000

450,000

450,000

900,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

450,000

900,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

150,000

300,000

450,000

450,000

450,000

150,000

300,000

450,000

450,000

450,000

3,000,000

6,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

จำนวนนักศึกษา

30

60

90

90

90

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาต่อปี

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ก. งบการดำเนินงาน
(55%)
จัดการเรียนการสอน
บริหาร
ค่าวัสดุและ
สื่อการเรียนรู้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์/ปรับปรุง
ห้องเรียน
ค. บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (15%)
ง. บริหารมหาวิทยาลัย
(15%)
จ. สาธารณูปโภค
อาคารสถานที่ (5%)
ฉ. บริหารจัดการระดับ
คณะ จัดการเรียนการ
สอน (5%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายปีละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท /คน
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 แบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
กรณีผู้เทียบโอนความรู้จากสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
1) แบบ 1 (แบบ 1.1) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2 (แบบ 2.1) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดรูปแบบการศึกษาเป็น 2
แผนหลัก ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาเน้นการวิจัย แผนการศึกษาเน้นการวิจัยและ
รายวิชา/ดุษฎีนิพนธ์
ศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
แบบ 1 (แบบ 1.1)
แบบ 2 (แบบ 2.1)
ผู้สำเร็จปริญญาโท
ผู้สำเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Foundation Courses)
หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)

-

18

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

-

6

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
รวม

48
48

36
60
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3.1.3 รายวิชา
การกำหนดความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 5 หลัก ดังนี้
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X1, X2 และ X3 เป็นอักษรภาษาอังกฤษแสดงรหัสย่อของรายวิชา (DEA: Doctor of Philosophy
Program in Educational Administration)
X4 หมายถึง ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้หมายเลข 7
X5 หมายถึง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใช้ หมายเลข 8
X6 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา ดังนี้
0 = หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
1 = หมวดวิชาพื้นฐาน (นับหน่วยกิต)
2 = หมวดวิชาบังคับ
3 = หมวดวิชาวิชาเลือก
4 = ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1
5 = ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2
X7 และX8 หมายถึง ลำดับรายวิชา ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
(ไม่นับหน่วยกิต)
DEA78001
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 1
NC
(Advanced English for Educational Administrators I)
DEA78002
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 2
NC
(Advanced English for Educational Administrators II)
2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
DEA78201
สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
(Seminar on Educational Administration strategy
in 21st Century)
DEA78202
สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
(Seminar on Developing Professional School
Administration)

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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DEA78203

DEA78204

DEA78205
DEA783206

สัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหาร 3(2-2-5)
และการเรียนรู้ในยุค ดิจิทัล
Seminar on Application the Modern information
technology for Management and Learning in Digital Era)
สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
(Seminar on Curriculum Administration and Learning
Management Strategy)
วิทยวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Advanced Research Methodology in Education)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Advanced Statistics for Research in Education)

3. หมวดวิชาเลือก (Elective Course)
6 หน่วยกิต
DEA78301
สัมมนาการบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration
Promoting Thinking Skills)
DEA78302 สัมมนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration for
Alternative School)
DEA78303
สัมมนาการบริหารการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ
สองภาษา และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration for
International school, Bilingual School and English
as a medium instruction school)
DEA78304
สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration in
the Context of AEC)
DEA78305
สัมมนาการบริหารการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration According
to His Majesty’s Initiatives)
DEA78306
สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
3(2-2-5)
(Seminar on Local Educational Administration
Innovation)
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DEA78307
DEA78308
DEA78309

สัมมนากฎหมายการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Laws)
ประสบการณ์ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษาในต่างประเทศ 3(2-5-2)
(Leadership Experience Abroad)
สัมมนาการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
3(2-2-5)
ตามอัธยาศัย
(Seminar on Educational Administration for
Non-formal and Informal Education)

4.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(Dissertation for Coursework Program)
แบบ 1 (แบบ 1.1)
DEA78401
ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation 2)
DEA78402
ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation 2)
DEA78403
ดุษฎีนิพนธ์ 3
(Dissertation 3)
DEA78404
ดุษฎีนิพนธ์ 4
(Dissertation 4)
DEA78405
ดุษฎีนิพนธ์ 5
(Dissertation 5)
DEA78406
ดุษฎีนิพนธ์ 6
(Dissertation 6)
แบบ 2 (แบบ 2.1)
DEA78501
ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation 1)
DEA78502
ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation 2)
DEA78503
ดุษฎีนิพนธ์ 3
(Dissertation 3)
DEA78504
ดุษฎีนิพนธ์ 4
(Dissertation 4)

48 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม แบบ 1 (แบบ1.1)
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78401 ดุษฎีนิพนธ์ 1

8

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78402 ดุษฎีนิพนธ์ 2

8

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78403 ดุษฎีนิพนธ์ 3

8

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78404 ดุษฎีนิพนธ์ 4

8

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78405 ดุษฎีนิพนธ์ 5

8

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

DEA78406 ดุษฎีนิพนธ์ 6

8

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
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แผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม แบบ 2 (แบบ2.1)
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับ DEA78201 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ในศตวรรษที่ 21

หมวดวิชาเลือก

DEA78202 สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้บริหาร
การศึกษามืออาชีพ
DEA78205 วิทยวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา

3(2-2-5)

DEA783XX วิชาเลือก...........................................

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หมวดวิชาพื้นฐาน DEA78001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
การศึกษา 1
หมวดวิชาบังคับ DEA78203 สัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยกิต
NC
3(2-2-5)

สมัยใหม่เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
DEA78204 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
DEA783XX วิชาเลือก...........................................

3(2-2-5)

หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

DEA78002 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
การศึกษา 2
DEA78206 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

NC

หมวดวิชาเลือก

3(2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิทยานิพนธ์ DEA78501 ดุษฎีนิพนธ์ 1

3(2-2-5)
9
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ

-

-

หมวดวิทยานิพนธ์ DEA78502 ดุษฎีนิพนธ์ 2

9

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หมวดวิทยานิพนธ์ DEA78503 ดุษฎีนิพนธ์ 3

หน่วยกิต
9

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา

รหัส-ชื่อวิชา

หมวดวิทยานิพนธ์ DEA78504 ดุษฎีนิพนธ์ 4

หน่วยกิต
9

คำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
(ไม่นับหน่วยกิต)
DEA78001
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 1
NC
(Advanced English for Educational Administrators I)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการบริหารสถานศึกษา ฝึกทักษะทางด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
DEA78002

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 2
NC
(Advanced English for Educational Administrators II)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับงานวิชาการ หลักการเขียนบทความเชิง
วิชาการ การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ เช่น ProQuest Dissertation search การเขียนบทคัดย่อ
การเขียนรายงานการศึกษาระดับต่าง ๆ การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิชาการ
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DEA78003

สถิติเพื่อการวิจัย

NC

(Statistics for Research)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย สถิติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติอ้างอิง พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
DEA78004

หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
NC
(Principle Theory and Practice of Educational Administration)
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะ
ผู้นำ นวัตกรรมการบริหารการศึกษา และเทคนิคการบริหารองค์การทางการศึกษาเชิงกลยุทธ์ บริบท
และแนวโน้มการบริหารการศึกษาของไทยและต่างประเทศ
DEA78005

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

NC

(Morality Ethics and Law of administrators)
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต ฝึกความรับผิดชอบ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
2) หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
DEA78201

18 หน่วยกิต

สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
(Seminar on School Administration strategy in 21st Century)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพ
และความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21
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DEA78202

สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
3(2-2-5)
(Seminar on Developing Professional School Administration)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ จิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหาร
การศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภากำหนด
DEA78203

สัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารและ
3(2-2-5)
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
(Seminar on Application the Modern information technology
for Management and Learning in Digital Era)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ หลักการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประเภทของสารสนเทศ การสร้าง การ
บริหาร และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหาการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
DEA78204

สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Seminar on Curriculum Administration and Learning
Management Strategy)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ รูปแบบและแนวทางการพัฒนา การบริหาร และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการสอนซ่อมเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กิจการและกิจกรรมนักเรียน
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการ
และคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน และการบริหารจัดการให้เกิดการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
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DEA78205

วิทยวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Advanced Research Methodology in Education)
การศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความ
เป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
นโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับ
การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัว
แปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
DEA78206

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Advanced Statistics for Research in Education)
มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร และการ
ฝึกปฏิบัติในการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน ได้แก่ การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

6 หน่วยกิต

DEA78301

สัมมนาการบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration Promoting Thinking Skills)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ ทฤษฎี ประเภท และลักษณะบ่งชี้ทักษะการคิดแบบต่าง ๆ การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดโดยการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด การนิเทศภายใน และการวัดประเมินผลทักษะการคิด
DEA78302

สัมมนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration for Alternative School)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ แนวทางบริหารจัดการภายในสถานศึกษา การการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ การวัดประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน รวมถึงประเด็นปัญหาและแนวโน้มของโรงเรียนทางเลือกต่าง ๆ ในประเทศไทย
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DEA78303

สัมมนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ 3(2-2-5)
สองภาษาและโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
(Seminar on Educational Administration for International school,
Bilingual School and English as a medium instruction school)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ แนวทางบริหารจัดการภายในสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้ การวัดประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ สองภาษา และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
รวมถึงประเด็นปัญหาและแนวโน้มของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ สองภาษา และโรงเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในประเทศไทย
DEA78304

สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration in the Context of AEC
การสัมมนา การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning*
เพื่อเสนอองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากร การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วิธีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครู การ
นิเทศติดตาม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การวัดผลและประเมินผล การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
DEA78305

สัมมนาการบริหารการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration According to
His Majesty’s Initiatives)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ หลักปรัชญาตามแนวทางพระราชดำริ การวางแผน และกำหนดนโยบายสถานศึกษา การ
เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร การดำเนินกิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างบรรยากาศ การนิเทศ การประชาสัมพันธ์ และการเข้ามามีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
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DEA78306

สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
3(2-2-5)
(Seminar on Innovation of Locals Educational Administration)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริหารการศึกษาในท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการบริหารการศึกษา การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมิน
นโยบายการศึกษาในท้องถิ่น การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและชุมชนและ การแสวงหานวัตกรรมการบริหารนำไปใช้ใน
ท้องถิ่นและชุมชน สัมมนาผลการวิจัยปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน
DEA78307

สัมมนากฎหมายการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar in Educational Laws)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอองค์
ความรู้ เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการออกกฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาวิเคราะห์กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท สิทธิ ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยในฐานะนิติบุคคล และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วรรณกรรมและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEA78308

ประสบการณ์ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษาในต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Leadership Experience Abroad)
การศึกษา เรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ภาวะผู้นำในด้านการ
บริหารศึกษาสมัยใหม่ กับนักศึกษาร่วมศาสตร์ หรือคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ รวมถึงการนำเสนอการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาในประเทศไทย
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DEA78309

สัมมนาการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5)
(Seminar in Educational Administration for Non-formal
and Informal Education)
การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning* เพื่อเสนอ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและปรัชญาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แนว
ทางการบริหารจัดการภายในองค์กร การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ การวัด
ประเมินผล การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการใช้
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ของชุมชนในอนาคต บทบาทขององค์การทาง
การศึกษาในการการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1 (แบบ1.1)

48 หน่วยกิต

DEA78401

ดุษฎีนิพนธ์ 1
8
(Dissertation 1)
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษาและหรือที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดวิจัย และนำเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
DEA78402

ดุษฎีนิพนธ์ 2
8
(Dissertation 2)
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ตามโครงร้างเนื้อหาวรรณกรรมที่กำหนด และนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์
DEA78403

ดุษฎีนิพนธ์ 3
8
(Dissertation 3)
การเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนื อัน
ประกอบด้วย การตั้งชื่อบทความ การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) บทนำ ความเป็นมาหรือความสำคัญ
ของเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตของเรื่อง เนื้อเรื่อง การสรุป การเขียนกิตติกรรมประกาศ และการพิมพ์
เอกสารอ้างอิง รวมถึงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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DEA78404

ดุษฎีนิพนธ์ 4
8
(Dissertation 4)
การศึกษา และนำเสนอการดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย
DEA78405

ดุษฎีนิพนธ์ 5
8
(Dissertation 5)
การศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล ตาม
วัตถุประสงค์ หรือสมมติฐานที่กำหนดไว้
DEA78406

ดุษฎีนิพนธ์ 6
8
(Dissertation 6)
การเขียนบทความวิจัยที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ อย่างน้อยวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI (Thai Journal
Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2 หรือวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพเทียบเท่า

4.2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 2 (แบบ 2.1)
36 หน่วยกิต
DEA78501
ดุษฎีนิพนธ์ 1
9
(Dissertation 1)
การศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอปัญหาการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
และหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดวิจัย และนำเสนอ
หัวข้อวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
DEA78502

ดุษฎีนิพนธ์ 2
9
(Dissertation 2)
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ตามโครงร้างเนื้อหาวรรณกรรมที่กำหนด และนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์
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DEA78503

ดุษฎีนิพนธ์ 3
9
(Dissertation 3)
การศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอการดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
DEA78504

ดุษฎีนิพนธ์ 4
9
(Dissertation 4)
การศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย และเขียนบทความวิจัยที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพอย่างน้อยวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI (Thai Journal
Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2 หรือวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพเทียบเท่า การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หมายเหตุ: Active Learning หมายถึง กระบวนการใช้ความคิด สร้างความรูอ้ ย่างเป็นระบบ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีวิธกี ารทีห่ ลากหลายผสมมสานกัน ตัวอย่างเช่น การตั้งคำถาม การตั้งโจทย์ปัญหา การมอบหมายหัวข้อให้
ไปค้นหาความรู้ การอภิปรายกลุ่มย่อย การนำเสนอในกลุ่มใหญ่ การทำกิจกรรมร่วมกัน หรือการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น (ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้แบบ Active Learning พ.ศ. 2560)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ดับที่ เลขบัตรประตัวประชาชน
การศึกษา
1
นายพรศักดิ์
ผู้ช่วย
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุจริตรักษ์*
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
3-7703-00350-77-3 จารย์
ศษ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและการนิเทศ
ศษ.บ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
การบริหารการศึกษา
ธรรมาธิราช
ศศ.บ.
วิทยาลัยแสงธรรม
ปรัชญา
2
นายชวน
ผู้ช่วย
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภารังกูล*
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
3-6599-00237-07-1 จารย์
ศษ.ม.
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
ขอนแก่น
ศษ.บ.
มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา
เชียงใหม่
3
นางปิยะนาถ
รอง
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุญมีพิพิธ*
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
3-7008-00263-12-8 จารย์
ศษ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(ชีววิทยา)
ศรีนครินทรวิโรฒ
4
นางสาวพัชราวลัย
ผู้ช่วย
ปร.ด.
มหาวิทยาลัย
สังข์ศรี*
ศาสตรา การบริหารการศึกษา
บูรพา
3-1601-00419-54-6 จารย์
กศ.ม.
มหาวิทยาลัย
การศึกษานอกระบบ
ศรีนครินทรวิโรฒ
(การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ.
มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) รามคำแหง

ปีที่
จบ
2551
2540
2537
2531
2552
2534
2524
2551
2545
2521
2556
2540

2527
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่

ชื่อ สกุล/หมายเลข
บัตรประจำตัว

ตำแหน่ง
ทาง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน/มหาวิทยาลัย

วิชาการ
1

นายพรศักดิ์
สุจริตรักษ์
3-7703-00350-77-3

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ปีที่
สำเร็
จ

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(ปรัชญา)

2

นายชวน ภารังกูล
3-6599-00237-07-1

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)

3

นางปิยะนาถ
บุญมีพิพิธ
3 7008 00263 12 8

รองศาสตรา
จารย์

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)

4

นางสาวพัชราวลัย
สังข์ศรี
3-1601-00419-54-6

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ,
การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห์/ปี
63 64 65 66

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2540
2537

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2551
2545
2521

15 15 15 15

2556
2540

15 15 15 15

2531
2552
2534
2524

2527

15 15 15 15

15 15 15 15
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ที่

ชื่อ สกุล/หมายเลขบัตร ตำแหน่ง
ประจำตัว
ทาง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ ภาระการสอน
ชม./สัปดาห์/ปี
63 64 65 66

วิชาการ
1. นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์
3-7703-00350-77-3

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ปร.ด.
(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.
(หลักสูตรและการ
นิเทศ)
ศษ.บ.
(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2551

มหาวิทยาลัย
สุโขทัย
ธรรมาธิราช
วิทยาลัยแสง
ธรรม

2537

ปร.ด.
(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.
(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2552

ปร.ด.
(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.
(ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

2551

ศศ.บ.(ปรัชญา)
2. นายชวน ภารังกูล
3-6599-00237-07-1

3

4

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ รอง
3 7008 00263 12 8
ศาสตรา
จารย์

นางสาวพัชราวลัย
สังข์ศรี
3-1601-00419-54-6

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ปร.ด.
(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.
(การศึกษานอกระบบ,
การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ.(รัฐศาสตร์ บริหาร
รัฐกิจ)

15 15 15 15

2540

2531
15 15 15 15

2534
2524

15 15 15 15

2545
2521

2556
2540

2527

15 15 15 15
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4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์
4.1 คำอธิบายโดยย่อ
การวิจัยดุษฎีนิพนธ์มุ่งเน้นการสังเคราะห์และประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา รวมถึงอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหาร
การศึกษาทั้งเชิงพรรณนาและเชิงประจักษ์
นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลตั้งแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย พัฒนาเป็นเค้าโครงงานวิจัย เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเค้าโครงงานวิจัย จนถึงการสอบปากเปล่า และผลงานดุษฎีนิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
- มีจรรยาบรรณนักวิจัย มีความซื่อสัตย์ไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ไม่
บิดเบือนข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ
4.2.2 ความรู้
- สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เป็นรากฐาน
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
- สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4.2.4 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญานิพนธ์ของตนเองได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างสรรค์
4.3 ช่วงเวลา
นักศึกษาสามารถเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
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4.4 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1 (แบบ 1.1) งานดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เท่ากับ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 (แบบ 2.1) งานดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เท่ากับ 36 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะจัดเตรียมคู่มือการจัดทำดุษฎี
นิพนธ์สำหรับนักศึกษาได้ศึกษาก่อนลงมือทำการศึกษาวิจัยในประเด็นที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อขอ
สำเร็จการศึกษา
4.5.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนดให้นักศึกษาได้เรียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ และ
วิชาสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นฐานความรู้ในการออกแบบโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์
4.5.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บรรลุผลสำเร็จตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
4.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดทำเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
2) นักศึกษามีการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินผลความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์
4) นักศึกษานำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินผลความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์
5) ก่อนการสำเร็จการศึกษามีการตรวจสอบว่าผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตรงตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
6) ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นประธานในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอน หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. การสอนโดยใช้กรณีกรณีศึกษา (Case study)
หรือใช้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นฐาน
ตลอดจนการ วิเคราะห์แนวโน้มที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาในอนาคต
2. การสอนใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการเรียนรู้วิธีการ
กำหนดทางเลือกสำหรับตัดสินใจแก้ไขปัญหา
การจัดการศึกษา
3. การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ
ทางการบริหารการศึกษาที่นำมาใช้สร้างตัวแบบ
(Model) ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศึกษา
4. การกำหนดรูปแบบจําลองการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
5. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบบจําลองที่
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษากำหนดร่วมกัน
2.ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย 1. ใช้กิจกรรมการสอนแบบใช้กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน (Research-based instruction) ที่
เริ่มต้นด้วยการให้นักศึกษาสำรวจสภาพปัญหาการจัด
การศึกษาที่เป็นอยู่ทั้งในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา
เพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา
2. การสำรวจและสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศที่ชี้
ประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาเป็นต้นในระดับ ท้องถิ่น
3. การศึกษารูปแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาปัญหา
และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
การจัดการศึกษา
4. กิจกรรมการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำ
รายงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะในสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยสถาบัน (Institutional- Research)
เพื่อฝึกฝน ทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการวิจัย
5. กิจกรรมนำผลการวิจัยไปฝึกปฏิบัติการจริงใน
สถานศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
3.ความสามารถในการใช้ความรู้แก้ปัญหาการ
บริหารการศึกษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

4.คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่
รับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์การสอน หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระที่มุ่งเน้นความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการค้นหาปัญหาเพื่อการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง
2. ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการนำแนวคิด
และทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การแก้ปัญหา
3. การสอดแทรกวิธีการสร้างความเชื่อถือและ
การยอมรับในปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงาน
4. การมีคุณธรรมจริยธรรมในการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของรูปแบบการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น
1. การเชิญอาจารย์ผู้สอนและหรือวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยน
แปลงจากภายนอกมาบรรยายและจัดกิจกรรม
เสริมเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ
2. การวัดระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย
แบบทดสอบเพื่อกำหนดจุดพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
3. การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหาร
การศึกษายุคใหม่

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
3) สามารถแสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะ
ได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความกล้าหาญทาง
คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และอุทิศตน
เพื่อรับใช้สังคม
2) แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่มั่นคงและรวดเร็วในการแก้ปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่มีความซับซ้อนเพื่อชี้นำสังคมได้
3) มีจรรยาบรรณนักวิจัย มีความซื่อสัตย์ไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ไม่
บิดเบือนข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะกําลังศึกษาเกี่ยวกับ การใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในแก้ปัญหา การตัดสินใจ การใช้ถ้อยคำ ความมีน้ำใจต่อเพื่อนนักศึกษา ตลอดจน การ
ตรวจสอบผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ทีห่ น่วยงาน สถานศึกษา
ได้จัดขึ้น เพื่อประเมินผลการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของความเป็นนักบริหาร
การศึกษาที่พึงประสงค์
2) การพิจารณาผลงานการค้นคว้า พร้อมทั้ง เสนอแนะ ในสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า ว่าได้แสดงออกถึงมิติความมีคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา หรือไม่ โดยพิจารณาจากจริยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และ
การเสนอผลการวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดอี ย่างสร้างสรรค์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการศึกษา
2) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาแกนบังคับและวิชาเลือกทางการบริหาร
การศึกษา
3) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สถิติ การวัดผลประเมินผล และสามารถใช้
นวัตกรรมสื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา และการทำงานได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนตามหลักการสอนภาษาอย่างครบถ้วนจากอาจารย์ผู้สอนที่
เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน
2) การจัดการสัมมนาย่อยหรือการสอนแบบ Active Learning ในเนื้อหาวิชาที่เป็น
หลักการบริหารการศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในศาสตร์ของการบริหารการศึกษา นักบริหาร
การศึกษาและสถานศึกษา บุคคลที่สนใจการจัดการศึกษา และเพื่อนในชั้นเรียนเรียนเพื่อให้เกิดแง่คิด
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3) การมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาใด ปัญหาหนึ่งของระบบการจัด
การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดนำความรู้ เทคนิค เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงใน
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ระยะเวลาที่กำหนด สิ่งที่นักศึกษาจะได้คือ รูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์กับการบริหารการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบ ประเมิน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วย
การสังเกตและสัมภาษณ์ ตรวจสอบประเมินความรู้ความามารถ ในหลักการบริหารการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ด้วยแบบทดสอบที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่วนความรู้ความสามารถด้านระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อการแก้ไข
ปัญหา หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษานั้น ใช้รูปแบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติได้จริงของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) การตรวจพิจารณาผลงานของนักศึกษา ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้
นําเสนอหลักการแนวคิด และผลงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ รวมทั้ง ตัวแบบที่นำมาใช้สำหรับการ
วิเคราะห์ (Conceptual framework) ของนักศึกษาในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ และนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
เสนอความคิดใหม่ในการชี้นำสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2) สามารถวิพากษ์ และสังเคราะห์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางการศึกษา และ
นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถคิดวิเคราะห์ทิศทางใหม่ในการบริหารการศึกษา และนำมาวางแผนโดย
การบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดแนวปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างแพร่หลาย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยเฉพาะการสอนที่
ผสมผสาน การจัดการความรู้สอดแทรกไว้ในหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันหรือกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ซึมซับ วิธีคิด
โลกทัศน์ แนวคิดการบริหารจัดการใหม่ๆ จากอาจารย์ผู้สอน และหรือการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการที่มีวิทยากร ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศมาบรรยาย
2) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3) การจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสถานสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
องค์กรในอนาคต
4) สัมมนาเครือข่ายหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเพื่อการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือการพัฒนาองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่หลากหลาย
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ติดตาม สังเกตพฤติกรรมแสดงออกของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและการรวมกลุ่ม
เสวนาที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ โดยสังเกตวิธีคิด วิธีการสื่อสารตลอดจนการโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนวิชา
ต่าง ๆ ในการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
2) พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาโดย
พิจารณาข้อสรุปที่สะท้อนถึงความเข้าใจในเทคนิคแนวคิดที่ได้รับ การตั้งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีหลักการเหตุผลรองรับ และการสร้างข้อเสนอแนวทางดำเนินด้านต่าง ๆ
อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ
3) พิจารณาจากผลการประเมินจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือตัวแทนของผู้บริหาร
หน่วยงานมอบหมาย ที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
การประเมิน อาจเป็นแบบการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และ/หรือ เป็นแบบประเมินที่หน่วยงานผู้จัดนำมาใช้เองก็ได้
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงทักษะในการบริหารตนเอง มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้แก่องค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และสังคม
2) มีบุคลิกภาพที่ดี เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมี
ความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารความขัดแย้งและจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดและซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
3) แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลในองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มอบหมายการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยการทำความเข้าใจผลงานทางวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา จากนักวิชาการต่างประเทศ
หรือร่วมกันจัดทำกิจกรรมทางวิชาการภายในหมู่เรียนเดียวกันหรือต่างหมู่เรียนในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รวมทั้งการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นทั้งในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
และต่างมหาวิทยาลัย
2) ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพและ/หรือการ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอื่นที่ผู้บริหารการศึกษาหรือสถานศึกษาเกี่ยวข้อง
3) มอบหมายให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งที่เป็นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นให้เป็นบุคลที่มีจิตสาธารณะ พร้อมที่ จะช่วยเหลือและให้บริการแก่ทุกคนทุกหมู่
เหล่า
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การวัดและการประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนี้ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการศึกษา สังเกตทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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และความรับผิดชอบประกอบกับการกำหนดเกณฑ์การแสดงออกทั้งนี้จะได้วิเคราะห์ผลแห่งพฤติกรรม
นั้น ๆ ว่าเป็นเช่นไร
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ การวิจัยขั้นสูง และการวัดประเมินผล ในการ
บริหารงานและการตัดสินใจบนฐานข้อมูลจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า
และการสื่อสาร สามารถเป็นผู้นำทางความคิดในแวดวงทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และสื่อสารความคิดที่
ยืนหยัดบนความถูกต้องและเพื่อยืดหยัดและโต้แย้งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยว
ข้องกับสาระการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์และการ
สร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่จะนำไปใช้อ้างอิง
2) ฝึกฝนการรายงานผลการวิจัย และแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญา
นิพนธ์ของตนเอง
3) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างสรรค์จัดทำรายงานที่ให้ความสำคัญกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําเสนอผลสรุปของการวิเคราะห์ตัวเลข ได้แก่ การนําเสนอในรูปของ
แผนภูมิแท่ง วงกลม กราฟ และเส้นตรง เป็นต้น
4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงความหมาย เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากรายงานผลการสำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์และหรือปัญหาเฉพาะ
ในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำการวิเคราะห์/ตีความ (Interpretative) สภาพ
ปัญหาที่ค้นพบเพื่อการกำหนดจุดพัฒนาทั้งในเชิงตัวเลขและความหมาย (Meaning) ของสภาพปัญหา
2) การประเมินผลจากวิธีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความกระจ่างชัดในการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำเสนอต่อสาธารณะ ตลอดจน การเลือกสรรรูปแบบการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและหรือความหมายเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสมเข้าใจได้
3) ประเมินผลจากการที่นักศึกษาแสดงวิธีการวิเคราะห์ใน เชิงตัวเลขในลักษณะต่าง ๆ
ออกมาเป็นสารสนเทศ จากนั้นก็พิจารณาว่าจะนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธีใด และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใดจากที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดโจทย์คำถามเชิงสถานการณ์จำลองให้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
DEA78001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 1
DEA78002 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารการศึกษา 2
DEA78103 สถิติเพื่อการวิจัย
DEA78104 หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
DEA78105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับผูบ้ ริหาร
การศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
DEA78201 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
DEA78202 สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
DEA78203 สัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารและ
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
DEA78204 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
DEA78205 วิทยวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
DEA783206 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

2

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

3. หมวดวิชาวิชาเลือก (Elective Courses)
DEA78301 สัมมนาการบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด
DEA78302 สัมมนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก
DEA78303 สัมมนาการบริหารการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ
สองภาษา และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
DEA78304 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน
DEA78305 สัมมนาการบริหารการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ
DEA78306 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
DEA78307 สัมมนากฎหมายการศึกษา
DEA78308 ประสบการณ์ภาวะผูน้ ำการบริหารการศึกษาในต่างประเทศ
DEA78309 สัมมนาการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

2

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3



•





•

•







•









•



•





•

•







•









•



•



•



•







•





•







•



•





•









•





•



•





•



•









•

•







•





•





•







•





•



•





•





•







•





•



•



•







•





•

•





•



•





•



•















•

51

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ 1
ดุษฎีนิพนธ์ 2
ดุษฎีนิพนธ์ 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
ดุษฎีนิพนธ์ 5
ดุษฎีนิพนธ์ 6

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

1

1

2

3

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 กำหนดช่วงเวลาให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทำหน้าที่ทวนสอบหลักสำคัญของสาระ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาทีเ่ รียนรู้มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความกระจ่างให้นักศึกษาและสามารถ
เชื่อมโยงหลักการแนวคิดของแต่ละรายวิชาเข้ากับสภาพความเป็นจริงได้อย่างเป็นระบบ
2.1.2 กําหนดให้นักศึกษาได้ทดสอบเนื้อหาทุกรายวิชาที่จําเป็นตามหลักสูตรเพื่อประเมินและ
เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.1.3 กําหนดให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา ต้อง
ออกแบบกระบวนการจัดทำให้มีลักษณะเป็นขั้นตอน (Step-By-Step) ที่จะช่วยให้นักศึกษาทุกคน
สามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จได้อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ สาระในวิทยานิพนธ์ต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำวิทยานิพนธ์ต้องบ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถในการนํา
องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จะให้ความสำคัญกับสมรรถนะด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาเพื่อเป็นฐาน
สำหรับการกำหนด วิเคราะห์และสร้างสรรค์นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการ
เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนด
มาตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้
2.2.1 กำหนดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งระบบการติดตามผลดังกล่าว มีลักษณะการไปเยี่ยมเยียนและการให้คําปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนกับแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน การ
ศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางสำหรับการพัฒนางานตลอดจน การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
2.2.2 กำหนดให้มีสัมมนาสอดแทรกในการสอนในทุกรายวิชาโดยมีการเชิญนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาไปแล้วมาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในด้านต่าง ๆ ตลอดจน การเป็นวิทยากรให้การศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้วย กระบวนการดังกล่าวจะช่วยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถแสดงสมรรถนะของความเป็นนักบริหารการศึกษา
และภาวะผู้นำทางวิชาการได้เป็นอย่างดี
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ดังนี้
แบบ 1 (แบบ 1.1)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ
1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำ
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
2) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อยวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ 2
หรือวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพเทียบเท่า จำนวน 2 เรื่อง
4) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ “ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุมศึกษากำหนด” (ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ทั้ง
ก่อนการศึกษา ในระหว่างการศึกษา หรือก่อนจบการศึกษา แต่ทั้งนี้ให้อยู่ตามกรอบเวลาที่กำหนด)
แบบ 2 (แบบ 2.1)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำ
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
3) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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5) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ “ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุมศึกษากำหนด” (ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่าน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ทั้ง
ก่อนการศึกษา ในระหว่างการศึกษา หรือก่อนจบการศึกษา แต่ทั้งนี้ให้อยู่ตามกรอบเวลาที่กำหนด)

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความกระจ่างในเรื่องวัตถุประสงค์
เป้าหมายและกระบวนการวิธีใช้หลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนําและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่
จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ตลอดจนการวางตัว
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา
1.3 เปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้วยวิธีการต่อไปนี้
2.1.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
2.1.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหาร และมีการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.3 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ให้เข้ารับอบรม สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การบริหารทั้งในและต่างประเทศ
2.1.4 ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
2.1.5 ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความ หนังสือ ตำราที่เกี่ยวกับศาสตร์การบริหาร
2.1.6 ส่งเสริม/สนับสนุนการเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทั้งใน
และนอกสถาบัน
2.1.7 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆที่หลากหลาย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะได้รับการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
2.2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการอาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพจากองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ของหน่วยงาน
และหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2.2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เป็นวิทยากรอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม
2.2.4 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.5 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ในการสร้างเครือข่ายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในทั้ง
และต่างประเทศ
2.2.6 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กำหนดแนว
ทางการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดำเนินการ
การประเมินผล
1.พัฒนาหลักสูตรอย่าง 1.การยกร่างหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
1.การรับรองหลักสูตร
ต่อเนื่องให้ทันต่อความ คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ของ สกอ.
เปลี่ยนแปลงของ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ.
สถานการณ์ด้าน
2.ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี
2.หลักสูตรที่ใช้จัดการ
เศรษฐกิจ สังคมและ
ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับสารสนเทศด้านสภาพ เรียนการสอนได้รับการ
การศึกษาเพื่อผลิตดุษฎี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ปรับปรุงทุก 5 ปี
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
การศึกษาผลการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนทุกภาค
สอดคล้องกับความ
เรียนและความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
ต้องการของหน่วยงาน ปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษา
3.รายชื่ออาจารย์ผู้สอนใน
สถานศึกษาและสังคม 3.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่กำหนดมี
โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ คุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตาม
บัณฑิตศึกษาของ สกอ.
เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ.
2.สร้างเครือข่ายหลักสูตร 1.สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
1.การจัดทำบันทึกความ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง
เข้าใจ(MOU)กับหน่วยงาน
ประสิทธิภาพของ
ภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมาย สถาบัน การศึกษาต่าง ๆ
หลักสูตรและการจัดการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลจากการ
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
เรียนการสอนที่สอดคล้อง บริการวิชาการมาพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัยและ
กับบริบทของสังคม
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การศึกษาไทย
2.การจัดสัมมนาเครือข่ายหลักสูตรทุกปีเพื่อ
2.แผนงาน/โครงการ/ผล
ตรวจสอบแนวคิดความเห็นของเครือข่ายหลักสูตร การจัดสัมมนาเครือข่าย
ต่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตรและการกำหนด
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา

57

มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภายในเครือข่ายหลักสูตร
3. สร้างสรรค์การเรียนรู้ 1.การสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำหนดเป้าหมาย 1.ความพร้อมด้าน
อย่างวิจารณญาณ และ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาใน อาจารย์ผู้สอน.เอกสาร
พัฒนางานบริหาร
รายวิชาต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โครงการสอน(มคอ.3),
การศึกษาด้วยการสร้าง ให้กับอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาค
เอกสารประกอบการ
องค์ความรู้
เรียน
สอน)และสื่ออุปกรณ์ของ
อาจารย์ผู้สอน
2.การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของการ 2.ผลงานวิจัย เอกสาร
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและหรือ
ตำราของอาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบองค์ความรู้และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และผลการวิจัยของ
ที่พัฒนาขึ้นกับการพัฒนาระบบการบริหารจัด
นักศึกษาที่นำมาบูรณา
การศึกษา
การกับการจัดการเรียน
การสอน
1.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณ ดำเนินการดังต่อไปนี้
1) สำรวจความต้องการ จำเป็นในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน
2) นำเสนอแผนงบประมาณของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
3) นำเสนอแผนงบประมาณของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย
4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการติดตามและประเมินการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพทุกไตรมาส
1.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
1) มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2) มีห้องทำงานของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการทำงาน
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ของอาจารย์และบุคลากร
3) มีการจัดพื้นที่สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา หรือศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอเหมาะสม
4) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอเหมาะสม พร้อมทั้ง
มีแหล่งจัดพิมพ์เอกสารไว้อย่างพอเพียง
5) อุปกรณ์โสตทัศน์ที่เพียงพอเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
6) มีห้องสมุดที่มีตำราภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านการบริหารการศึกษาและ/หรือ
ด้านการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงวารสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เพียงพอ
7) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
1.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามีดังนี้
1) จัดหา เอกสาร ตำรา วารสารด้านการบริหารการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความทันสมัย
สำหรับตําราประกอบการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหามาเพิ่มเติมเป็น
ระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากตําราที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา สำหรับวารสารทางวิชาการ
โดยเฉพาะวารสารทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะประสานกับสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสมาชิกบอกรับวารสารทางการบริหารการศึกษาจากต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่จะได้วารสารใหม่ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา
2) การพัฒนาปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความ
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกกับนักศึกษาและอาจารย์ที่จะใช้เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอน การขอ
คำปรึกษาแนะนําเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ยังเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
1.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การระดมสรรพกำลังและการจัดสรรทรัพยากรหลักสูตรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีแผน
ดำเนินการดังต่อไปนี้
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เป้าหมาย
1) มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
2) มีห้องทำงานของ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการทำงานของ
อาจารย์และบุคลากร
3) มีการจัดพื้นที่สำหรับ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ประชุม สัมมนา หรือศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
4) มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
เหมาะสม พร้อมทั้งมีแหล่ง
จัดพิมพ์เอกสารไว้อย่าง
พอเพียง
5) อุปกรณ์โสตทัศน์ที่
เพียงพอเหมาะสมสำหรับ
การเรียนการสอน
6) มีห้องสมุดที่มีตำรา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารการศึกษา

การดำเนินการ
1.1 สำรวจความพร้อมและ
จำนวนของห้องเรียน รวมทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

การประเมินผล
1.1 แบบสำรวจความพร้อมและวัสดุ
ครุภัณฑ์
1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้ห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์
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เป้าหมาย
และ/หรือด้านการศึกษา
และด้านการบริหารจัดการ
รวมถึงวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพที่เพียงพอ
7) มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
8) มีห้องทำงานของ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการทำงานของ
อาจารย์และบุคลากร
2. อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอน
และให้คำปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์มีจำนวนและคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของ สกอ.

การดำเนินการ

การประเมินผล

1. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทำ
หน้าที่สอนและให้คำปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ที่มีคุณวุฒิและให้มีจำนวน
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สกอ. เพื่อให้เพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
หลักสูตร
2. การมอบหมายภาระหน้าที่การ
จัดการเรียนการสอนและการเป็น
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ สกอ. กำหนด

1. พิจารณาจากการเทียบเคียงจำนวน
อาจารย์ผู้สอนและทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ สกอ.กำหนด
2. พิจารณาจากคำสั่งการมอบหมาย
ภาระหน้าที่การจัดการเรียนการสอน
และการเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
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เป้าหมาย

การดำเนินการ
3. พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้มี
ความสะดวกสบาย อุปกรณ์
เครื่องมือใช้สอยทันสมัย ครบครัน
เพื่อให้เป็น จุดเชื่อมประสานการ
ดำเนินงานระหว่างอาจารย์ผู้สอน
กับนักศึกษา ตลอดจนการจัดการ
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรและของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การประเมินผล
3. พิจารณาจากแผนดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงสำนักงานสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาพร้อมทั้งการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ประจำสำนักงานให้ทำหน้าที่
ให้บริการและอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินงานของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา และการรวบรวม
หลักฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม
ประเมินผลตามระบบการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
3. มีสถานที่จัดการเรียน 1. จัดให้มีห้องสำหรับจัดการเรียน 1. ตรวจสอบสภาพห้องที่ใช้จัดการ
การสอนและสถานที่จัด
การสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี เรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
สอบโครงร่างและสอบปาก บัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เปล่าดุษฎีนิพนธ์ที่
การศึกษา ที่เหมาะสมและ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เหมาะสมสะดวกและ
สะดวกสบาย จำนวน 1 ห้อง
2. ตรวจสอบสภาพห้องที่ใช้จัดสอบ
เพียงพอ
2. จัดให้มีห้องประชุมสำหรับจัด โครงร่างและสอบปากเปล่าดุษฎี
สอบ โครงร่างและสอบปากเปล่า นิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมาะสม จำนวน 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
ห้อง
บริหารการศึกษา
3. จัดให้มีบริเวณสำหรับพักผ่อน 3. ตรวจสอบสถานที่ที่นำมาจัดเป็น
หย่อนใจของนักศึกษาอย่าง
บริเวณสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของ
เพียงพอในช่วงเวลาหยุดพักการ นักศึกษาช่วงเวลาหยุดพักการเรียน
เรียน
4.ตรวจสอบสภาพห้องที่นำมาใช้เป็น
4. จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อยที่ ห้องประชุมกลุ่มย่อยที่นักศึกษา
นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง
สามารถใช้เป็นห้องสำหรับศึกษา
สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่าน
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและจาก
และจากฐานข้อมูลของมหา
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่ามี
วิทยาลัยได้อย่างสะดวก เพียงพอ ความเพียงพอ
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การดำเนินการ
5. การสร้างเครือข่ายหลักสูตรเพื่อ
ขยายความร่วมมือทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างสรรค์งานบริการทางวิชาการ
กับหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และต่างประเทศ

การประเมินผล
สะดวกและเพียงพอหรือไม่
5. ตรวจสอบจากบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกัน(MOU) และแผนงาน/
โครงการในการดำเนินกิจกรรมทาง
วิชาการร่วมกันระหว่างสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับหน่วยงานและ
สถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) เป็นประจำทุกปี ครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Curriculum Map) ตาม
หลักสูตร จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีการวางระบบ กลไกและกระบวนการในการรับนักศึกษา โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีการวางแผนรับสมัครนักศึกษา เพื่อให้ได้จำนวนตามแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร มีการ
กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการตัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้คุณสมบัติของนักศึกษาที่หลักสูตร
กำหนด ดังนี้
1) การรับสมัคร รับโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการรับ
นักศึกษาทั้งทางตรง และทางเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ประกอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาตามเกณฑ์
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
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3) การสอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร
4) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ ในอาชีพงานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
5) สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือ ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ในกรณีที่นักศึกษา แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้ว ไม่ต้องสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง แต่ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก่อนจบการศึกษา)
3.2 กระบวนการรับนักศึกษา
1) ประชุมกำหนดแผนงานและปฏิทินการรับเข้าศึกษา เพื่อปรับแนวทางการ
คัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร
2) แจ้งข้อมูลการรับเข้าต่อสำนักงานทะเบียน
3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
4) แจ้งรายชื่อกรรมการออกข้อสอบ- ตรวจข้อสอบ ภาคข้อเขียน และกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อสำนักงานทะเบียนจะดำเนินการประกาศต่อไป
5) แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อเจ้าหน้าที่กองอำนวยการสอบ ต่อสำนักงานทะเบียน
เพื่อการดำเนินการต่อไป
6) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
7) กรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียนและประมวลผลสอบ
8) สรุปรายชื่อผูผ้ ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
9) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
3.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษา ได้พบปะอาจารย์ จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาแรกเข้าทุกคน เพื่อให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตร
3.4 การให้คำปรึกษาและการให้คำแนะนำ บัณฑิต จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบ
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจารย์ทุกคนต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา มี
ชั่วโมงให้นักศึกษาเข้าพบ ไม่น้อยกว่า 5 ชม./สัปดาห์
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3.5 การอุทรณ์ของนักศึกษ ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนน เกรด
สามารถยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน เสนอต่อคณบดีและเพื่อขอให้พิจารณาและ
ชี้แจงรายละเอียดของคะแนนให้แก่นักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ การรับอาจารย์ใหม่ ดำเนินการดังนี้
1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเสนอขออัตรากําลังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงโดยผ่านบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอของบประมาณเพื่อเพิ่มอัตรากำลังต่อ
สำนักงบประมาณต่อไป
2) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาอัตรากําลังที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ สกอ. และตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ ให้มีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในคณะและใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร การ
วางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีแนวทางดำเนินการดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องมีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายและแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรอย่างชัดแจ้ง
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจะได้วิเคราะห์ จุดเด่น และจุดด้อยร่วมกันในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทุกครั้ง
3) การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระวิชาใน
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
1) สาขาสำรวจรายวิชาที่อาจารย์ประจำขาดคุณสมบัติหรือขาดความรู้ความสามารถ
จำเป็นจะต้องจ้างอาจารย์พิเศษ
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2) สาขาสำรวจรายชือ่ อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
3) สาขาประชุม และพิจารณาเลือกอาจารย์พิเศษ
4) ประสานอาจารย์พิเศษ
5) เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว พร้อมทั้งตั้งตั้ง
อาจารย์ประจำเพื่อสอนร่วมกันแบบ 50/50
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรการเรียนการสอน การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอาจารย์ใน
หลักสูตร จะดำเนินการดังต่อนี้
1) ทำการวิเคราะห์งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2) กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558
3) กำหนดบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
4) กำหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาและอัตราเงินเดือนที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาและ
ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ
5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานตามหลักสูตร โดยทั่วไปแล้ว ทักษะความรู้
ตามวุฒิ เป็นความรู้ ความสามารถ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปในวงกว้าง แต่งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ต้องอาศัยทักษะความรู้เฉพาะและผู้ปฏิบัติต้องมีใจรักการให้บริการ(Service Mind)
เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้น การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นงานเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องให้ความรู้
กับบุคลากรสนับสนุนพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน (On the job Training)
2) การสนับสนุนให้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในกิจกรรมการบริการวิชาการและ
โครงการวิจัยของสาขาวิชาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์
3) การสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำงานกับหน่วยงานอื่น
5.3 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุก
คน เป็นผู้ทําหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการทำ
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กิจกรรม และระเบียบวิธีวิจัยโดยการจัดชั่วโมงว่าง (Office Hour) เพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการเข้า
รับคำปรึกษา
2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นการเฉพาะ
5.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จะรับการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
ทางด้านวิชาการทุกเรื่อง และจัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ของ
นักศึกษา และนําเสนอผลการอุทธรณ์นั้นให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
5.5 การวัดผล/ประเมินผลผู้เรียน ให้ถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดังนี้
1) ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา โดยวิธีการทดสอบ
การเขียนรายงาน มอบหมายงานให้ทา หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับรายวิชา
2) นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใด ก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
3) การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ A, , B+, B, C+,C และ F
มีผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัย มีทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอ มีอาจารย์ที่มี
ความสามารถ มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพียงพอ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา
และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีหอสมุดที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะได้สืบค้น
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) มีการจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบภาระงานของสถาบัน โดยมอบหมายและจัด
งบประมาณสู่หลักสูตร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย
2) มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ มีหลักฐานครอบคลุมรายรับ
รายจ่าย หลักฐานการรับ การจ่าย เป็น ระเบียบ และมีระบบทีช่ ัดเจนและทุกคนปฏิบัติตาม
3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดทําแผนงบประมาณของสาขาฯ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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4) แสวงหางบประมาณจากรายได้อื่นมาสมทบ เช่น กิจกรรมบริการวิชาการเฉพาะกลุ่มใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีผู้สนใจซึ่งผู้รับบริการอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนี้
1) เอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ที่เป็นตำราและวารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มีปริมาณที่
เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีฐานข้อมูล (Database) และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกอย่างเพียงพอ
2) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและจำนวน
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กําหนด สามารถจัดการเรียนการสอนและการให้คําปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีอาคารสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่มีความ
สะดวกสบายเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมกลุ่มย่อยของนักศึกษาและการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเพียงพอ ทั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี และในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำบลจอมบึง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามีดังนี้
1) จัดหา เอกสาร ตำรา วารสารด้านการบริหารการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความ
ทันสมัย สําหรับตําราประกอบการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหามาเพิ่มเติม
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากตําราที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา สําหรับวารสารทางวิชาการ
โดยเฉพาะวารสารทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะประสานกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสมาชิกบอกรับวารสารทางการบริหารการศึกษาจากต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่จะได้วารสารใหม่ ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา
2) การพัฒนาปรับปรุงสํานักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้มีความสะดวกสบาย มี
อุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับ
นักศึกษาและอาจารย์ที่จะใช้เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอน การขอคําปรึกษา
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แนะนําเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สํานักงานสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษายังเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
3) การจัดหาและพัฒนาห้องประชุมสอบโครงร่างและหรือสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะจัดห้อง ๆ หนึ่งในอาคารเรียน
ให้เป็นห้องประชุมสอบเค้าโครงและห้องสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพราะการสอบทั้ง
สองประเภททีจ่ ะเกิดขึ้นตลอดเวลาจึงควรเป็นห้องประชุมเฉพาะที่สร้างบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์
ความศรัทธา และความภาคภูมิใจ แห่งปริญญาที่นักศึกษาจะได้รับ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การระดมสรรพกำลังและการจัดสรรทรัพยากรหลักสูตรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีแผน
ดำเนินการดังต่อไปนี้
เป้าหมาย
1. มีตำราและวารสาร
ทางวิชาการที่เน้น
ด้านการบริหา
การศึกษาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่าง
เพียงพอ

การดำเนินการ
1. จัดทำคำของบประมาณจัดซื้อ
ตำราและวารสารทางวิชาการที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในแต่ละปีงบประมาณ
2. จัดซื้อตำราและวารสารทาง
วิชาการที่เน้น ด้านการบริหาร
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การประเมินผล
1. พิจารณาจากคำของบประมาณ
แผ่นดินตามแผนงาน/โครงการ
ที่เสนอขอไปได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
2. พิจารณาจากการจัดซื้อ จัดหา
ตำราและวารสาร ทางวิชาการ
ตามแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ขอไปของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 3. พิจารณาจากการนำตำราและ
สารสนเทศจัดบริการด้านเอกสาร
วารสารวิชาการมาใช้ ใน
ตำรา วารสาร และสื่อเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า อ้างอิงของ
ตอบสนตามจุดมุ่งหมายของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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เป้าหมาย
การดำเนินการ
การประเมินผล
2. อาจารย์ผู้ทำหน้าที่ 1. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทำหน้าที่ 1. พิจารณาจากการเทียบเคียง
สอนและให้
สอนและ ให้คำปรึกษาดุษฎี
จำนวนอาจารย์ผู้สอนและทำ
คำปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ที่มคี ุณวุฒิและให้มีจำนวน
หน้าที่ให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นิพนธ์มีจำนวนและ
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คุณวุฒิตามเกณฑ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ สกอ.
มาตรฐานหลักสูตร
สกอ. เพื่อให้เพียงพอกับการ
กำหนด
ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
ของ สกอ.
หลักสูตร
2. การมอบหมายภาระหน้าที่การ
2. พิจารณาจากคำสั่งการ
จัดการเรียน การสอนและการ
มอบหมายภาระหน้าที่ การ
เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตาม
จัดการเรียนการสอนและการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้กับ
บัณฑิตศึกษาที่ สกอ. กำหนด
นักศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
3. พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน
3. พิจารณาจากแผนดำเนินการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้
พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน
มีความสะดวกสบาย อุปกรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เครื่องมือใช้สอยทันสมัย ครบ
พร้อมทั้งการกำหนดบทบาท
ครันเพื่อให้เป็น จุดเชื่อมประสาน
หน้าที่ของบุคลากรประจำ
การดำเนินงานระหว่างอาจารย์
สำนักงานให้ทำหน้าที่
ผู้สอนกับนักศึกษา ตลอดจนการ
ให้บริการและอำนวย ความ
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
สะดวกในการดำเนินงานของ
การศึกษา ของหลักสูตรและของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และการรวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลเพื่อการติดตาม
ประเมินผลตามระบบ การ
ประกันคุณภาพของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
3. มีสถานที่จัดการ
1. จัดให้มีห้องสำหรับจัดการเรียน 1. ตรวจสอบสภาพห้องที่ใช้จัดการ
เรียนการสอนและ
การสอนตามหลักสูตรปรัชญา
เรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
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เป้าหมาย
การดำเนินการ
การประเมินผล
สถานที่จัดสอบ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โครงร่างและสอบ
การศึกษา ที่เหมาะสมและ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
สะดวกสบาย จำนวน 1 ห้อง
2. ตรวจสอบสภาพห้องที่ใช้จัด
ที่เหมาะสมสะดวก 2. จัดให้มีห้องประชุมสำหรับจัด
สอบโครงร่างและสอบปากเปล่า
และเพียงพอ
สอบโครงร่างและสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมาะสม จำนวน 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ห้อง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อยที่
3. ตรวจสอบสภาพห้องที่นำมาใช้
นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง
เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยที่
สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และจากฐานข้อมูลของ
เรียนรู้ตา่ ง ๆ ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก และ
อินเทอร์เน็ตและจากฐานข้อมูล
เพียงพอ
ของมหาวิทยาลัยว่ามีความ
สะดวกและเพียงพอหรือไม่
4. การสร้างเครือข่ายหลักสูตรเพื่อ 4. ตรวจสอบจากบันทึกความ
ขยายความร่วมมือทางวิชาการ
เข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ระหว่างสาขาวิชาการบริหาร
สร้างสรรค์งานบริการทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการกับหน่วยงานและ
หมู่บ้านจอมบึงกับหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ในประเทศ
7. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะดำเนินการติดตามประเมินดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของดุษฎีบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะใดบ้าง และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปได้รับความชื่นชอบและเป็นที่พึงปรารถนาของ
ผู้ร่วมงานเพียงใด

71

7.2 จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ร่วมงานกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ออกไปเพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
7.4 ศึกษาความต้องการด้านคุณลักษณะของหัวหน้างานของหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อกำหนด
มาตรฐานด้านคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร เช่น ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ วิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์การตัดสินใจ คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมในการทำงานและวินัยการทำงาน เป็นต้น

8. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) และเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การประเมินประจำปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ปีที่ ปี ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 ที2่ 3 4 5
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม X X X X X
เพื่อวางแผนและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X X X X X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
X X X X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
X X X X X
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน X X X X X
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
X X X X X
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ให้ตรวจจากแผนการศึกษาว่าปีการศึกษา
นั้นเปิดกี่วิชาแล้วคำนวณ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด เช่น ปีที่ 1 เปิด
ตัวบ่งชี/้ เป้าหมาย
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10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากับ 2.5 วิชาหรือ 3 รายวิชาที่ต้อง
ทบทวน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิต ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ
ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
2) การแจ้งผลประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาซึ่งจะทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบ
3) การนำประเด็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสัมมนา
อาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ทุกภาคเรียนเพื่อการทบทวนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือการสอนในระดับปริญญาเอก ในกรณีที่ต้อง
มีการพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะและทักษะในระดับสูง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
2) การประเมินจากแผนการสอนของอาจารย์ การจัดกิจกรรมและงานที่มอบหมายให้กับ
นักศึกษาปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) การพิจารณาจากข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้เพราะ เทคนิค
และเนื้อหาแบบทดสอบจะบ่งชี้ทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ได้ส่วนหนึ่ง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เป็นการตรวจสอบบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วว่าเป็นผู้มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใดเป็น
ผู้บริหารและหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย
และการประยุกต์ความรู้ ภูมิปัญญาสากลและของท้องถิ่นไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และ มีทักษะในการสังเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์แนว
ทางการพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะความเป็นผู้นำทาง
วิชาการ สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับองค์กรอื่นทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติได้อย่าง
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สร้างสรรค์สามารถประสานการปฏิบัติงานในบริบทของระบบการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 การใช้แบบสำรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วโดยสอบถาม
จากบุคลากรในหน่วยงานและหรือสถานศึกษาต้นสังกัดของบัณฑิต
2.2 การวิจัยประเมินผลหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม จากบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา
ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานสถานศึกษาผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
ได้อย่างชัดเจนทุกด้าน
2.3 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน
2.4 รายงานผลการดำเนินการหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การผลการตรวจ
เยี่ยมประเมินภายใน (Internal Audit) ของระบบการประกันคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญของการประเมินหลักสูตรในภาพรวมคือ เป็นสารสนเทศที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่
การยกร่างหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
โดยจะกำหนดจุดของการประเมินไว้ดังต่อไปนี้
3.1 การจัดลำดับรายวิชาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์อย่างเป็น
ขั้นตอนเพียงใด พิจารณาจากแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ที่มีการกำหนดเป็นแผนการศึกษาตาม
หลักสูตรครบถ้วนชัดเจน
3.2 การจัดอาจารย์ประจำรายวิชา ทั้งนี้เพราะ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ดังนั้น การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง ตลอดจน ต้องมีทักษะ
และเทคนิคการสอนที่ดี สามารถพิจารณาได้จากการมีประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษามาบ้าง
แล้ว
3.3 ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น การจัดหาเอกสาร ตำรา(ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เครือข่าย และ แหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของหลักสูตร
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3.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ที่หมายรวมถึง การสอบโครงร่างและ
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้อมูลจากการประเมินส่วนนี้ ได้จากการประเมินอาจารย์ผู้สอนจาก
นักศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและบรรยากาศของสถานที่จัดสอบที่ได้จากการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรที่ดำรงความมีคุณภาพและมาตรฐานได้ตลอดเวลาจะขึ้นอยู่กับ การมีแผนปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Improvement ดังนั้น การทบทวนผลการประเมินและการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะดำเนินการตลอดเวลาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
4.1 เมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ศึกษาผ่านไปแล้ว 4 ปี แต่ยังไม่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4.2 กรณีนักศึกษาที่ยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนากรอบ
ความคิดการวิจัยที่เหมาะสมได้ และหรือยังไม่สามารถออกแบบการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาวิจัย
4.3 นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทั้งที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่
หลักสูตรกำหนด
4.4 ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในบางรายวิชาไม่พอใจสูง เมื่อปรากฏปัญหาดังกล่าว
จะนำเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาทบทวนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและทำการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงเมื่อ
พบปัญหาดังกล่าวจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ตาม ทว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูก
นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบในทุกรอบเวลา 5 ปี ตามที่ สกอ.กำหนด
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ภาคผนวก
1. คำสั่งแต่งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. ข้อสรุปการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รายงานผลการศึกษาความต้องการ ความพร้อม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อใน
ระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563
5. ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
9. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563
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ข้อสรุปการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา
2. ดร.สำเริง กุจิรพันธ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การ บริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

ผู้อำนวยการสำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ประเด็น
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อปริญญา

2. อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดำเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร
1. แผนการรับนักศึกษา
2. โครงสร้างหลักสูตร
3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
4. หมวดวิชาบังคับ

5. หมวดวิชาเลือก

ข้อเสนอแนะ
ควรใช้ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมากกว่า เพราะปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตผู้สอนจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และเนื้อหา
หลักสูตรต้องเจาะลึกในศาสตร์
ควรใส่อาชีพให้ครอบคลุมกับเนื้อหาหลักสูตร และกลุ่มนักศึกษา
ที่รับเข้ามาเรียน

ควรตรวจสอบให้ครอบคลุมปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น คุรุสภา สกอ. ฯลฯ
ควรตรวจสอบให้ครอบคลุมความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก ตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ในปีแรกอาจมีผู้สมัครจำนวนมาก ควรจำกัดจำนวนตามที่กำหนด
ไว้เพื่อรักษาคุณภาพ
หากเป็นไปได้ควรจัดโครงสร้างหลักสูตรไว้ทั้ง 4 แบบ คือ แบบ
1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2
การกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษทั้ง 2 รายวิชา เป็นที่สิ่งดีเพื่อ
ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร
ควรนำมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษามาบูรณาการในเนื้อหาหลักสูตร เพราะผู้ที่มาเรียนมา
จากหลายสังกัด
ควรจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกสำหรับผู้เรียนที่มาจากหลาย
สังกัดในการเลือกรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับอาชีพของตน
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6. อาจารย์พิเศษ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล
1. แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จาก
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการ
ปรับปรุงการดำเนินการของ
หลักสูตร
-

อาจารย์พิเศษมีความโดดเด่น ควรกำหนดจำนวนคาบสอนให้
ชัดเจน
ควรเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
ศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

ไม่ควรใส่ • ความรับผิดชอบหลัก ทั้งหมดเพราะจะสร้างภาระ
หนักสำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประเมินการเรียนการ
สอน ควรเลือกใส่เฉพาะที่มีความโดดเด่นชัดเจน
ไม่มีข้อเสนอแนะ

ควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเร่งทำผลงานทางวิชาการเพื่อ
รองรับกับเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.

ควรตรวจสอบการกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับความเป็นจริง

ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานผลการวิจัย
ความต้องการ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563
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รายงานผลการวิจัย เรื่อง
ความต้องการ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2562)
พรศักดิ์ สุจริตรักษ์. ชวน ภารังกูล, พัชราวลัย สังข์ศรี และอนงค์ สระบัว*
* อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำแนกตามเพศ อายุ
และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาจากเปิดตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ
ทาโรยามาเน่ (ที่ความคลาดเคลื่อน 10%) จากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้บริหารและครูจำนวน 92 คน มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 65 คน ใช้
ทุนส่วนตัวในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 61 คน ส่วนวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 63 คน มีความสนใจสมัครเข้าเรียนทันทีที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 จำนวน 23 คน อุปสรรคมากที่สุดต่อการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก คือ ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร จำนวน 40 คน ความต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการศึกษา
จำนวน 48 คน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน และด้านสังคมและเศรษฐกิจ
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3. ผู้บริหารและครูที่มี เพศ อายุ และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อมูลประกอบผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา/
สาขาวิชาที่สำเร็จ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน หน่วยงานต้นสังกัด และสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
1
เพศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ชาย
2. หญิง

39.13
60.87

92

100.00

11
45
22
13
1

11.96
48.91
23.91
14.13
1.09

รวม

92

100.00

ระดับการศึกษา/สาขา/สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1. การบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรและการสอน
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. จิตวิทยา
5. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

79
5
1
1
1

85.87
5.43
1.09
1.09
1.09

อายุ
1.
2.
3.
4.
5.

3

ร้อยละ

36
56

รวม

2

จำนวน (คน)

ต่ำกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
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ข้อที่

4

5

6

7

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
6. พระพุทธศาสนา
7. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
9. สิ่งแวดล้อมศึกษา
10. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

จำนวน (คน)
1
1
1
1
1

ร้อยละ
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09

รวม

92

100.00

ตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
3. อื่น ๆ

25
62
5

27.17
67.39
5.43

รวม

92

100.00

ประสบการณ์ในการทำงาน
1. ไม่เกิน 5 ปี
2. 6-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. 16-20 ปี
5. มากกว่า 20 ปี

19
39
15
6
13

20.65
42.39
16.30
6.52
14.13

รวม

92

100.00

หน่วยงานต้นสังกัด
1. โรงเรียนของรัฐ
2. โรงเรียนเอกชน

90
2

97.84
2.16

รวม

92

100.00

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
1. สพป. ราชบุรี เขต 1
2. สพป. ราชบุรี เขต 2

58
34

63.04
36.96

รวม

92

100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.87 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91 ส่วนระดับ
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.87 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 67.39 ประสบการณ์ในการ
ทำงาน 6-10 ปี มากที่สุด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 รองลงมา ประสบการณ์ในการทำงาน
ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ประสบการณ์ในการทำงาน 11-15 ปี จำนวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.30 ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 20 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13
และลำดับที่น้อยที่สุด คือ ประสบการณ์ในการทำงาน 16-20 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52
หน่วยงานต้นสังกัด เป็น โรงเรียนของรัฐ มากที่สุด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 เท่ากัน สถานที่
ทำงานปัจจุบันอยู่สพป. ราชบุรี เขต 1 มากที่สุด จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 และ สพป.
ราชบุรี เขต 2 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96
ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน แยกพิจารณาตาม แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก แหล่งทุนที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันเวลาในการจัดการเรียน ความสนใจสมัคร
เข้าเรียน อุปสรรคมากที่สุดต่อการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก และความต้องการได้รับความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ข้อที่
1

2

ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1. ต้องการศึกษาต่อ
2. ไม่ต้องการศึกษาต่อ
รวม
แหล่งทุนที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก*
1. ทุนของหน่วยงานที่สังกัด
2. ทุนส่วนตัว
3. ทุนจากภายนอก

จำนวน (คน)

ร้อยละ

65
27
92

70.65
29.35
100.00

9
55
1

13.84
84.61
1.55
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รวม
3
วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาวันจันทร์-ศุกร์
2. หลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
3. หลักสูตรที่เรียนช่วงค่ำ/นอกเวลาราชการ
รวม
4
ความสนใจสมัครเข้าเรียน
1. สมัครเรียนทันทีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
2. ภายในปีการศึกษา 2564
3. ภายในปีการศึกษา 2565
4. ยังไม่อาจระบุเวลาที่แน่นอน
รวม
5
อุปสรรคมากที่สดุ ต่อการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก*
1. ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
3. ความสามารถในการศึกษา/ค้นคว้าจากตำรา
ภาษาอังกฤษ
4. ความรู้พื้นฐานด้านสถิติและการวิจัย
5. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษา
6
ความต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุน*
1. แหล่งทุนเพื่อการศึกษา
2. การอบรมเกี่ยวกับการวิจยั และการใช้สถิติเพิ่มเติม
3. การอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
หมายเหตุ * ตอบได้หมากกว่า 1 คำตอบ

65

100.00

63
10
65

96.92
15.38
100.00

23
9
18
15
65

35.38
13.85
27.69
23.08
100.00

9
40
25

13.85
61.54
38.46

13
5

20.00
7.69

48
13
29
5

73.85
20.00
44.62
7.69

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารและครูจำนวน 90 คน มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จำนวน 65 คน (ร้อยละ 70.65) ใช้ทุนส่วนตัวในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 61 คน (ร้อยละ
93.85) ส่วนวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 63 คน
(ร้อยละ 96.92) มีความสนใจสมัครเข้าเรียนทันทีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน (ร้อย
ละ 35.38)อุปสรรคมากที่สุดต่อการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก คือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน
40 คน (ร้อยละ 61.54) ความต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการศึกษา
จำนวน 48 คน (ร้อยละ 73.85)

89

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวม
(n = 92)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
S.D.
ค่าระดับ ลำดับ

ระดับปริญญาเอก
1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
4.51
0.38
มากที่สุด 3
2. ด้านหลักสูตร
4.54
0.35
มากที่สุด 2
3. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
4.45
0.43
มากที่สุด 4
4. ด้านการประกอบอาชีพ
4.58
0.42
มากที่สุด 1
รวม
4.52
0.32
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (
 = 4.52, S.D. = 0.32) และเมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการประกอบอาชีพ (  = 4.58, S.D. = 0.42) ด้าน
หลักสูตร (  = 4.54, S.D. = 0.35) ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน (  = 4.51, S.D. = 0.38) และด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ (  = 4.45, S.D. = 0.43)
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการนิเทศ
การบริหารการศึกษา
ปรัชญา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยแสงธรรม

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ และสุพัตรา สุจริตรักษ์. (2564). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 13
ฉบับที่ 35 เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564 (TCI กลุ่ม 1)
2. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์. (2560). การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560. (TCI กลุ่ม 1)
3.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, ชวน ภารังกูล และ พัชราวลัย สังข์ศรี. (2559). การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการ
จัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4, ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2559.
4. Phornsak Sucharitrak. (2015). Readiness of School Administrators in Developing
and Managing Thai Schools for ASEAN Economic Community, The Asian
Conference on Education 2015 Official Conference Proceedings, Osaka: The
International Academic Forum. (April,1 : 2015)
5. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์. (2558). การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3, ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง (27 พฤศจิกายน 2558)
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6. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และพรศักดิ์ สุจริตรักษ์. (2558). การจัดการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริม
งานหัตถกรรมทองเหลืองบ้านเขาลอยมูลโคสู่สถานศึกษา. วารสารวิชาการสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หน้า 33-38. สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ทุนวิจัย สกอ. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
7. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์. (2560). การพัฒนาหลักสูตร. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
(120 หน้า)
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. เอกชัย บุญมีพิพิธและชวน ภารังกูล. (2563). การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชนที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี. วารสารสิรนิ ธร
ปริทรรศน์. ปีที่ 21. ฉบับที่ 2. พศ. 2563. (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม. 2563)
2. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, ชวน ภารังกูล และ พัชราวลัย สังข์ศรี. (2559). การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4, ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (27 พฤศจิกายน 2559).
3. ชวน ภารังกูล.(2558). ความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี, เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3.ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (27 พฤศจิกายน2558)
4. ชวน ภารังกูล.(2558). รูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภูมิภาคตะวันตก, เสนอในการ
ประชุมวิชาการการงานวิจัยระดับชาติ ในงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 37,
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. (17-18 ธันวาคม 2558)
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
5. ชวน ภารังกูล. (2560). การบริหารการจัดการในห้องเรียน. ราชบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. (155 หน้า)
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
กศ.บ.
ชีววิทยา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและจำรัส แจ่มจันทร์. (2563). การบริหารการศึกษา.....ไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีทื่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563).
2.ปิยะนาถ. บุญมีพิพิธ.(2563). การบริหารวินัยองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาภาครัฐในพื้นที่ตะวันตกของประเทศไทย. วารสารสิรินธร
ปริทรรศน์. ปีที่ 21. ฉบับที่ 1. พศ. 2563. (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) (TCI กลุ่ม 2)
3. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, เอกชัย บุญมีพิพิธและคณะ. (2560). การจัดการความรู้การใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นยางนากับพระราชาและวิจัยยางนาในสถานศึกษา. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. ฉบับที่ 1 ปี 2561. หน้า 68-72. (TCI กลุ่ม 2)
- ทุนวิจัยวช.ปี 2557-2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี.
4. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและเอกชัย บุญมีพิพิธ.(2559). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่
รับประทานได้ของสถานศึกษาพอเพียงสู่ชุมชนพอเพียงในพื้นที่เขาแด่นอำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี”.วารสารวิชาการเฉลิมพระเกียรติพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 1,
24-27 (สิงหาคม 2559) : 81.
- ทุนวิจัย วช.
5. Piyanart Boonmepipit (2015). Participatory Management Affecting to The School
Operating in Ratchaburi Provincial of Primary Educational Service Office Area
1. The 5th National and International Graduate Study Conference 2015
(NGSC&IGSC 2015: 108) “Creative Education: Intellectual Capital toward
ASEAN”Nakornpathom: Research Institute Silpakorn University.
- ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .
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6. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและคณะ. (2558). การจัดการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ราชบุรี สู่สถานศึกษา. วารสารวิชาการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 หน้า 33-38. สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ทุนวิจัย สกอ. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
7. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2563). กฎหมายการศึกษา. สมุทรปราการ. สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ. 133 หน้า.
8. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2561). การวางแผนเชิงระบบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. 333 หน้า
9. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2560). การบริหารจัดการในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. เพชรบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 627 หน้า
10. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2559). การประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. เพชรบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 293 หน้า
11. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2558). การนิเทศการศึกษา. ราชบุรี : โรงพิมพ์ศรีอักษร. 391 หน้า.
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
กศ.ม.
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ.
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. สุมาลี สังข์ศรี, พัชราวลัย สังข์ศรีและคณะ (2563). การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการ
เรียนรู้สำหรับประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุในศตวรรษที่ 21. http://www.onec.go.th.:
webmaster@onec.go.th.
2. Sungsri, S. and Sungsri, P. (2019). Lifelong education promotion for people in rural
areas of Thailand by the elderly local Wisdom. Paper presented at 63 ICET
World Assembly, July 9-11,2019, Johannesburg, South Africa.
3. พัชราวลัย สังข์ศรี.(2561). พุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา. วารสารเวอริเดียนฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561 หน้า 1260-1269.
4. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, ชวน ภารังกูล และ พัชราวลัย สังข์ศรี. (2559). การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4, ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (27 พฤศจิกายน 2559).
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
5) พัชราวลัย สังข์ศรี. (2558). คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (150 หน้า).
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม.
หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) จรินทร์ งามแม้น, จริยะ วิโรจน์. (2562). การรับรู้ความรู้และสมรรถนะตนเองของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร “กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สากลทางการศึกษา”22 มิถุนายน 2562.
2) จรินทร์ งามแม้น, จริยะ วิโรจน์. (2561). การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้น พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน.”1 มีนาคม
2561.
- ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
3) จรินทร์ งามแม้น, จริยะ วิโรจน์. (2559). ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วันที่ 31 สิงหาคม 2559.
-ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
4) จรินทร์ งามแม้น. (2559), เทคนิควิทยาการ การจัดการเรียนรู้. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง.
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศษ.ม.
วท.บ.

สาขา
การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านการวิจัย และแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) Thiennoi, S.,Chumuang, N. and Siladech Ch. (2019). The Development of a Model to
Predict Mabling Score for Fattening Kamphaeng Sean Beef Breed Using Data
Mining. The IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and
Natural Language Processing (iSAI-NLP), October 30–November 1,2019, pp.167172. (SCOPUS)
2) Ninphet, W., Chumuang, N., Siladech, Ch. and Ketcham, M. (2019). An Efficiency
Comparison for Predicting of Educational Achievement Based on LMT.The
IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural
Language Processing (iSAI-NLP), October 30 – November 1, 2019, pp. 181-186.
(SCOPUS)
3) On-num, W., Chumuang, N. and Siladech Ch. (2019). The Development of Intelligent
Models forHealth Classification.The IEEE 14th International Joint Symposiumon
Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP), October 30 –
November 1, 2019, pp. 198-203. (SCOPUS)
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ค.ด.

สาขา
พัฒนศึกษา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ร.ปม
ค.ม.
กศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พื้นฐานการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม

ผลงานด้านการวิจัย และแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) ชาญชัย ยมดิษฐ์ และรุ่งนภา สิงห์สถิต (2559). การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 มีนาคม 2559
2) ชาญชัย ยมดิษฐ์. (2559). การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยใน
ค่ายมวยไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มีนาคม 2559
3) ชาญชัย ยมดิษฐ์, ณัฐกร สุขเสริม. (2559) การศึกษาสภาพความเป็นจริงของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 มีนาคม 2559
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8. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

M.M.

Multimedia (Computer)

อส.บ.

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
Swinburne University of
Technology (Australia)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง. เกรียงวุธ นีละคุปต์.(2561).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสม
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ. “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7.
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2) เกรียงวุธ นีละคุปต์ และประภาช วิวรรธมงคล. (2560). การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
สุขภาวะ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ. “การเกษตรก้าวไกล
สังคมไทยยั่งยืน” ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
3) เกรียงวุธ นีละคุปต์. (2560). การพัฒนารูปแบบการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎี
การตลาด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2
4) เกรียงวุธ นีละคุปต์. (2559). แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2
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9) อาจารย์ ดร.กำธร ไพจิตต์
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ศษ.ด.
ศษ.ม.
วท.บ.

หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการนิเทศ
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) สุวัทนา สงวนรัตน์,กำธร ไพจิตต์,วรวุฒิ แสงนาคและสุพรรษา น้อยนคร.(2562).การศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2562.
2) กำธร ไพจิตต์. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ปี 2559.
ผลงานด้านตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
1) กำธร ไพจิตต์. (2561). สะเต็มศึกษา : พัฒนาการเรียนรู้. สุพรรณบุรี : พงศกรการพิมพ์
2) กำธร ไพจิตต์. (2561). พัฒนาการศึกษา & พัฒนานักคิด. สุพรรณบุรี : พงศกรการพิมพ์
3) กำธร ไพจิตต์. (2561). R2R: เส้นทางพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย. สุพรรณบุรี : พงศกรการพิมพ์
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10. อาจารย์ ดร. วนิดา สาระติ
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คุณวุฒิ
กศ.ด.
ค.ม.
บธ.บ.

สาขา
หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน
การจัดการธุรกิจบริการ

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
วนิดา สาระติ (ผู้วิจัยร่วม). (2560). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพ
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี
การศึกษา 2559. รายงานการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. เผยแพร่
ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 6 ปี 2561 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, หน้า 744-755.
วนิดา สาระติ และคณะ (2559). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี
การศึกษา 2558. รายงานการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 ปี 2560 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทย
ยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, หน้า 679-689.
วนิดา สาระติ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
รายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 ปี
2559 “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, หน้า 1249-1256.
ผลงานด้านตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
วนิดา สาระติ. (2561). การพัฒนาหลักสูตร. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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11. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
กศ.ด.
ค.อ.ม.

สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

กศ.บ
ค.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูพระนคร

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1) เสรี เพิ่มชาติ และนงลักษณ์ เพิ่มชาติ. (2562). พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักวิ่งมาราธอนในการ
แข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย. รายงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า, หน้า 207-208. (รอบทความฉบับ
เต็ม)
2) เสรี เพิ่มชาติ และนงลักษณ์ เพิ่มชาติ. (2561). แนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. รายงานวิจัย สำนักงานกองทุน
สนับสนุน การวิจัย (สกว). เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่12 ปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สงขลา, หน้า 737-747.
3) เสรี เพิ่มชาติและนงลักษณ์ เพิ่มชาติ. (2560). ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย. บทความวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช). เผยแพร่และนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 ปี 2560 “สร้างองค์ความรู้ สู่ม่อง
เที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า 1645-1654.
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4) เสรี เพิ่มชาติ, นงลักษณ์ เพิ่มชาติและศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ.์ (2559).การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. รายงานวิจยั สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ. เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในวารสาร Phranakhon Rajabhat
Research Journal (Humanities and Social Sciences) Vol.11 Special Edition
(November 2016), หน้า 71-82.
5) เสรี เพิ่มชาติ,นงลักษณ์ เพิ่มชาติและธารารัตน์ สัญญะโม. (2558). รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 5 จังหวัดราชบุรี. รายงานวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย และนำเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 ปี 2559 “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
นำพาสังคม” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า
545-555.
6) นงลักษณ์ เพิ่มชาติ และเสรี เพิ่มชาติ. (2558). ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในรายวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ. รายงานวิจยั สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย
และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นนทบุรี.
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ
1) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขา
Non-formal Education

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
Monash University

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
Sungsri, S. and Sungsri, P. (2019). Lifelong education promotion for people in rural areas
of Thailand by the elderly local Wisdom. Paper presented at 63ICET World
Assembly, July 9-11,2019, Johannesburg, South Africa
2) Professor Dr.William R. Barratt
Indiana State University
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D

สาขา
Leadership

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
University of Iowa

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
Frederick, M., Sasso P. A. and Barratt W. R. (2015). Towards a Relationship-Centered
Approach in Higher Education: The Dynamic Student Development
Metatheodel (DSDM). New York Journal of Student Affairs Volume 15, Issue 2
(2015)
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3) อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D

สาขา
English Study (International
Program)

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
Suranaree University of
Technology

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
Sucharitrak, S.(2018). Using Video Self-Assessment to Improve Students English Oral
Presentation Skills. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11 (5), pp.94-104

4) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพนธ์ วรรณเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขา

กศ.ด.

การอุดมศึกษา

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
นิพนธ์ วรรณเวช, จุมพจน์ วนิชกุล, วัชรี ชูชาติ, สุริยงค์ ชวนขยัน ,พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ และสาโรจน์ ผ่า
วงศากุล,(2559) “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี”
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่
10 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559, หน้า 71-82
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รายงานประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา
ครัง้ ที่ 1/2563
วันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕63
เวลา 11.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 313 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.
อาจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์
2.
อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ลาประชุม
1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี*

กรรมการ

เริ่ มประชุม เวลา ๑1.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิ จารณา
๔.๑ การพิ จารณาร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ( ผศ.ดร.พรศักดิ ์) แจ้งว่าตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต ครัง้ ที่ 6/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้ความเห็นชอบโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริการการศึกษา และมีมติให้สาขาฯ เพื่อดาเนินการวิจยั ความต้องการและความจาเป็ นของการศึกษาต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึง่ ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและครู
จานวน 92 คน มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 65 คน ใช้ทนุ ส่วนตัวในการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก จานวน 61 คน ส่วนวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทีเ่ รียนวันเสาร์-อาทิตย์ จานวน 63 คน มีความ
สนใจสมัครเข้าเรียนทันทีทเ่ี ปิ ดสอนในปี การศึกษา 2563 จานวน 23 คน อุปสรรคมากทีส่ ุดต่อการศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาเอก คือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จานวน 40 คน ความต้องการได้รบั ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแหล่งทุน
เพื่อการศึกษา จานวน 48 คน (เอกสารแนบ)
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีน่ ามาพิจารณาในที่
ประชุมครัง้ นี้ เป็ นการปรับปรุงเล็กน้อยจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2557ที่
เคยผ่านมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติให้ปรับแก้ไข ดังนี้
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1) ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา DEA 78201 สัมมนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา เป็ นสัมมนา

ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพิม่ เนื้อหาในคาอธิบายวิชาให้สอดคล้องกับชือ่ วิชา
2) ปรับแก้ไขภาษาทีใ่ ช้ จากภาษาไทย เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
3) ปรับแก้ไขชื่ออาจารย์ผรู้ บ
ั ผิดชอบหลักสูตร เป็ น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์
สุจริตรักษ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย สังข์ศรี
4) ปรับแก้ไขชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้ 1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์ 2)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล 3) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย สังข์ศรี
4) ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ งามแม้น 5) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ ์ ศิลาเดช 6) รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญ
ชัย ยมดิษฐ์ 7) อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ 8) อาจารย์ ดร.กาธร ไพจิตต์ 9) อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ และ 10)
อาจารย์ ดร.เสรี เพิม่ ชาติ
5) ปรับแก้ไขชื่ออาจารย์ผสู้ อน ดังนี้ 1) ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์ 2) ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล 3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย สังข์ศรี 4) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ งาม
แม้น 5) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ ์ ศิลาเดช 6) รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ 7) อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นี
ละคุปต์ 8) อาจารย์ ดร.กาธร ไพจิตต์ 9)อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ 10) อาจารย์ ดร.เสรี เพิม่ ชาติ และ 11) อาจารย์ ดร.
เกศินี โสขุมา
6) ปรับแก้ไขจานวนการรับนักศึกษาเป็ น 30 คนต่อ 1 ปี การศึกษา

มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพือ่
นาเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่อ ๆ ไป
เลิ กประชุมเวลา ๑3.3๐ น.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล กรรมการ/เลขานุการ ผูจ้ ดบันทึกการ
ประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์

ผูต้ รวจทาน

หมายเหตุ รายงานการประชุมนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๑3.๐๐น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
*********************
รายนามผู้เข้าประชุม
๑.
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ประธาน
2.
อาจารย์นิตยา
เรืองมาก
ผูแ้ ทนรองคณบดี
3.
ว่าทีร่ อ้ ยตรีสมชาย
งามสุขสวัสดิ ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.
นายชาญชัย
ใช่รุ่งเรือง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5.
อาจารย์ปราณี
ทัยคุปต์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
6.
ผศ.อุทยั วรรณ
ดอกพรม
ผูแ้ ทนประธานสาขาวิชา
7.
ผศ.ดร.ชวน
ภารังกูล
ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจา
8.
ผศ.ดร.พรศักดิ ์
สุจริตรักษ์
ผูแ้ ทนประธานสาขาวิชา
9.
นางสาววัลภา
วิภาตะพันธุ์
เลขานุการ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
อาจารย์ ดร.ถาวร
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
นางราไพ

เส้งเอียด

ติดราชการ

ชมหมู่

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เริ่ มประชุม เวลา ๑3.10 น.
วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิ จารณา
ผู้แทนประธานสาขาวิ ชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริ ตรักษ์)
4.1 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์ ผูน้ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อทีป่ ระชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1) ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
1) ให้คานวณจานวนนักศึกษา กับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพราะเป็ นการใช้บุคลากรชุดเดียวกันว่าเพียงพอต่อการตรวจผลงาน
นักศึกษาปริญญาเอก ตามเกณฑ์หรือไม่เพือ่ ตอบในคณะกรรมการชุดต่อ ๆ ไป
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2) ให้แก้ไขการพิมพ์ผดิ
2.1) หน้าคานา บรรทัดที่ 4 คาว่า “สถานศึกษา” ต้องพิมพ์ตดิ กัน
บรรทัดที่ 7 ตัดคาว่า “และ” หน้าสมุทรสงคราม ออก
2.2) หน้า 2 บรรทัดที่ 2 ข้อ 5.5 ให้เลื่อนขึน้ มา
2.3) หน้า 13 ในเล่มมีการใช้คาว่า แบบ 1 และ แบบ 2 แผน 1 และ
แผน 2 ให้ แก้ไขเป็ น แบบ 1 เหมือนกันทัง้ หมด
2.4) หน้า 21 บรรทัดที่ 20 ให้กาหนดการจัดวางตัวอักษรให้คาว่า 6
หน่วยกิต
ไปชิดขวาสุด
2.5) หน้า 73 บรรทัดที่ 12 ให้เปลีย่ นคาว่า “...ราชบุร”ี เป็ น “....หมู่บา้ น
จอมบึง”
2.6) หน้า 76 ควรเรียงผลงานทางวิชาการ ตาม พ.ศ. ให้เหมือนอาจารย์
ท่านอื่น ๆ
2.7) หน้า 82 ให้ใส่ พ.ศ.หลังชื่อเจ้าของผลงานและใส่ช่อื
สถาบันการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
2.8) หน้า 29 อาจารย์พเิ ศษ ไม่มตี ารางแสดงปี ท่สี าเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยให้ผรู้ บั ผิดชอบปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการตามลาดับต่อ ๆ ไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ปิ ดประชุม

นางราไพ ชมหมู่
นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์

ผูบ้ นั ทึกและผูพ้ มิ พ์
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม
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สรุปมติ และสาระสาคัญของรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2563
วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกาญจนิ การ์ ชัน้ 2 อาคารบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรร
รมการ
5. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.บุรนิ ทร์ นรินทร์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
9. อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
เลขานุการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์
รายนามผู้ลาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
ประธานกรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีวทิ ยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
กรรมการ
ตัวแทนสาขาวิชา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

กรรมการและ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

ผูช้ ่วยเลขานุการ

รองอธิการบดี

รอง
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2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยั จันทร์มณี
กรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิ ดชัย ธุระแพง

5. อาจารย์ ดร.เสรี เพิม่ ชาติ
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
กรรมการ
ตัวแทนสาขาวิชา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุดจริตรักษ์ อาจารย์
2.นางสาวบุญอินทร์ วิลยั เกษม
นักวิชาการศึกษา
3. นางสาวจริยาภรณ์ โตเผือก
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวณัจฉรียา อนันโท
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
เริ่ มประชุมเวลา

๑3.๓๐ น.

วาระ 3 เรื่องสืบเนื่ อง
3.2.2 พิ จารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจริตรักษ์ กล่าวสืบเนื่องจากวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วาระ 4.6 พิจารณาอนุมตั โิ ครงการจัดทาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง (Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration)
มติ ที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยทาหนังสือแจ้งไปยังคณะต้นสังกัด และให้
สาขาวิชา ทบทวนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ในการประชุมครัง้
ที่ 2/2558 ทัง้ 14 ประเด็น และส่งเอกสารเพิม่ เติมประกอบการพิจารณาประเด็นดังกล่าว เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาในคราวถัดไป ทัง้ นี้ อนุมตั งิ บประมาณ 20,000 บาท
เพือ่ ดาเนินการวิจยั ความต้องการและความจาเป็ นของการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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การนี้ สาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการและความจาเป็ นของการศึกษา
ต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้
จากการสารวจความต้องการและความจาเป็ นของการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จานวน 92 คน พบว่า เป็ นเพศ
ชาย 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.13 เพศหญิง 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87 มีอายุระหว่าง 31-40
ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.91 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.91
อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.13 อายุระหว่างต่ากว่า 30 ปี จานวน 11 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 11.96 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.09 ส่วนใหญ่จบสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.87 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.43
ดารงตาแหน่งครูผสู้ อน จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.39
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.17 อื่นๆ จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.43 ประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 6-10 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.39 ไม่
เกิน 5 ปี 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.65 ระหว่าง 11-15 ปี 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.30 มากกว่า 20ปี
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.13 ระหว่าง 16-20 จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.52 โรงเรียน
รัฐบาล จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.84 โรงเรียนเอกชน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.16 จาก
สานักงานเขตพืน้ ทีร่ าชบุรี เขต 1 จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.04 สานักงานเขตพืน้ ทีร่ าชบุรี
เขต 2 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.96 มีแนวโน้มความต้องการทีจ่ ะศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.75 แหล่งทุนทีใ่ ช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทุน
ส่วนตัว จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.61 ทุนของหน่วยงานทีส่ งั กัด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.84 ทุนภายนอก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.55 ต้องการเรียนหลักสูตรทีเ่ รียนเสาร์อาทิตย์ จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.92 หลักสูตรช่วงค่า/นอกเวลาราชการ จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.38 สนใจสมัครทันทีเ่ มื่อเปิ ดในปี การศึกษา 2563 จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.38 ในปี การศึกษา 2564 จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.85 ในปี การศึกษา 2565 จานวน 18
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.69 ไม่ระบุเวลาทีแ่ น่นอน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.08 ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรเป็ นอุปสรรคทีม่ ากทีส่ ุดต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.54 ความสามารถในการศึกษา/ค้นคว้าจากตาราภาษาอังกฤษ จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.46 ความรูพ้ น้ื ฐานด้านสถิตแิ ละการวิจยั จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ไม่มี
อุปสรรค จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.85 ความรูพ้ น้ื ฐานด้าน การบริหารการศึกษา จานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60 ความต้องการได้รบั ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากแหล่งทุนเพื่อ
การศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.85 การอบรมภาษาอังกฤษเพิม่ เติม จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.62 การอบรมเกีย่ วกับการวิจยั และการใช้สถิตเิ พิม่ เติม จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
20 ความรูพ้ น้ื ฐานด้านการบริหารการศึกษาเพิม่ เติม จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.69
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การนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงขอเสนอ
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
เสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 1 มีนาคม
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแยกเล่มการประชุม
ที่
1

ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประตัว
ประชาชน
นายพรศักดิ ์ สุจริตรักษ์*
3-7703-00350-77-3

สถาบัน
ที่สาเร็จการศึกษา

ปี ที่จบ

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
ศศ.บ. ปรัชญา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.บ. สังคมศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

2551
2540
2537
2531
2552
2534
2524
2556

กศ.ม. การศึกษานอกระบบ
(การศึกษาผูใ้ หญ่)
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐ
กิจ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2527

ตาแหน่ ง คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา
ผศ.

2

นายชวน ภารังกูล*
3-6599-00237-07-1

ผศ.

3

นางสาวพัชราวลัย สังข์
ศรี*
3-1601-00419-54-6

ผศ.

ทีป่ ระชุมร่วมพิจารณา และให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 1 ข้อ 5.1 ย่อหน้าที่ 1 แก้ไขข้อความ “หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรระดับ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558”
2. หน้า 7 ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร
3. ตรวจสอบคุณสมบัตอิ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรให้เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
4. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
5. ปรับรายวิชา DEA78304 สัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และ การเรียนรู้ (จากหมวดวิชาเลือก ไปหมวดวิชาบังคับ)
6. หลอมรวม รายวิชา DEA78301 สัมมนาการบริหารการศึกษาทีส่ ง่ เสริมทักษะ
การคิดรายวิชา DEA78302 สัมมนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก รายวิชา
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DEA78303 สัมมนาการบริหารการศึกษาโรงเรียนระบบสองภาษา และโรงเรียนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นสือ่ การสอน เป็ นรายวิชาเดียวกัน
7. เพิม่ เติมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
8. หน้า 21 คาอธิบายรายวิชา รายวิชา DEA78205 วิทยวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทาง
การศึกษา เพิม่ เติมรายละเอียดเพือ่ ให้เห็นความชัดเจนในการวิจยั “ขัน้ สูง”
9. ปรับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรูภ้ าษาอังกฤษระดับบัณฑิต พ.ศ.
2563
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้แก้ไขตามทีป่ ระชุมให้ขอ้ เสนอแนะ
เลิ กประชุม

16.30 น.
นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา

หมายเหตุ รายงานการประชุมนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม

ผูพ้ มิ พ์/ผูจ้ ดบันทึก
ผูต้ รวจทาน
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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน
กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
กรรมการจากคณาจารย์ กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
กรรมการจากคณาจารย์
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว
กรรมการและเลขานุการ กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๒. นางสาวธาราพร ไชยศรี
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสิริพร นันยา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุพัตรา ขจีจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้ลาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม

รักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนัก
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๑. อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๒. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๓. อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย
๔. อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ
๕. อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม
๖. อาจารย์ ดร.ยุทธจักร งามขจิต
๗. อาจารย์วชิรวัชร งามละม่อม
๘. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
๙. อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
๑๐. อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม
๑๑. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
คณิตศาสตร์
๑๒. ผศ. ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ และ
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๖ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุดจริตรักษ์ ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ข้อสังเกตและคำแนะนำของคณะกรรมการสภาวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑. หน้า ๑ ข้อ ๕.๒ ภาษาที่ใช้ ควรเปลี่ยนใหม่เป็น “ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คือ ภาษาไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ”
๒. หน้า ๒ ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ขอให้เปลี่ยนปี ๒๕๖๓ เป็น ๒๕๖๕
๓. หน้า ๗ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือยมากเกินไป ควรปรับให้
กระชับ
๔. หน้า ๗ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ ควรย้ายมาเป็นข้อ ๑ เพื่อเน้นให้เห็นถึงความ
เป็นเลิศทางวิชาการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
๕. หน้า ๑๐ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย
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๖. หน้า ๑๑ ข้อ ๖ (๒) ที่บอกว่า “มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ” นั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่า ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ ๑
เพื่อไม่ให้นักศึกษานำผลงานไปตีพิมพ์ใน TCI กลุ่มที่ ๒
๗. หน้า ๑๔ เป็นต้นไป ควรทำรายวิชาต่าง ๆ ที่มีหน่วยกิต ๓ (๓ – ๐ – ๖) ให้เป็นการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เพื่อให้เป็นจุดเด่นของหลักสูตร
๘. หน้า ๒๓ วิชา ดุษฎีนิพนธ์ ๕ มีคำอธิบายรายวิชาที่น้อยเกินไป ควรเพิ่มให้มีความ
เหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
๙. หน้า ๓๖ Curriculum Mapping ควรกระจายความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม
๑๐. หน้า ๖๘ ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ สุจริต
รักษ์ มีหนึ่งเรื่องที่เป็น พ.ศ. ๒๕๖๔ แม้ว่าจะมีการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วแต่ก็ไม่ควรระบุไว้ในหลักสูตรปี
๒๕๖๓ นี้
๑๑. ประธานในการสอบต้องเป็นบุคคลภายนอก และมีผลงานระดับนานาชาติด้วย เพื่อให้รู้
ว่าหลักสูตรนี้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตีพิมพ์ผลงานใน Scopus
หรือ ISI
๑๒. ควรเพิ่มการศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย
๑๓. ขอให้ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย
๑๔. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อวิชาต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ในหน้า ๑๑
วิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Moral Ethical and Law
of
administrators) หรือในหน้า ๑๔ – ๑๖ รายวิชาสัมมนาต่าง ๆ ภาษาอังกฤษใช้ Seminar on ไม่ใช่
Seminar in
มติที่ประชุม ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ รายงานการประชุมนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม

