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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

       1.1 รหัสหลักสูตร        25510081107464 

       1.2 ช่ือหลักสูตร 

         ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

         ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

     ชื่อเต็มภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

 ชื่อย่อภาษาไทย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration) 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  มีค่าเทียบเท่า 72  หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า   102  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
                   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 หลักสูตร  3 ปี 
      แบบ 1.2 หลักสูตร  3 ปี   
                        แบบ 2.1 หลักสูตร  3 ปี 
      แบบ 2.2 หลักสูตร  4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย  สมอ.08 ปรับเป็น “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” แล้ว 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย  
                                      ได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร    
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว     

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา 
8.2 นักวิชาการศึกษา หรือนักการศึกษา 
8.3 ศึกษานิเทศก์ 
8.4 นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1  นายประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 คุณวุฒิ Ed.D. (Educational Administration)  

        University of Northern Philippines,  

        Philippines (1988) 

  M.A.Ed. (Educational Management)  

        University of Northern Philippines,  

        Philippines (1986) 

9.2 นางสาวมัทนา  วังถนอมศักดิ์ 

 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

  M.S. (Human Resources Management) Central  

       Michigan University, USA (2000) 

  M.Ed. (Educational Administration) Central    

         Michigan University, USA (1999)  

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
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9.3 นางสาวนุชนรา  รัตนศิระประภา 

 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)  

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000   

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศมีผลให้
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษารวมทั้งโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอกรอบเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้พัฒนาคนทุก
ช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะน าไปสู่การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของชาติ ภาควิชาการบริหาร การศึกษา 
จึงปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาให้มีความทันสมัย เพ่ือพัฒนาคนให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันรองรับการเป็นนานาชาติ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดลดน้อยลงและการ
สาธารณสุขของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ท าให้ประชากรมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น 
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สัดส่วนประชากรในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง ประชากรที่สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กอปรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้นการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจึงมีความส าคัญ เพ่ือเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง ทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม โดยเฉพาะความเป็นสังคมเมืองที่มีความซับซ้อน ทั้งในเชิง
โครงสร้างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงมาแล้วตั้งแต่ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือให้การผลิต
บัณฑิตเป็นผู้น าทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมทาง
วิชาการและทางวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม หลักสูตรการบริหารการศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักและ
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้ด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เครื่องมือการ
บริหารจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
นอกจากนั้น หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สัมพันธ์
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพ
ชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง
ดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการบริหารงานด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพชั้นสูง รวมทั้งการพัฒนาศาสตร์ให้
สามารถบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม 
 
 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

     13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

          ไม่มี 

     13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน   

                  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็น

นักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยใช้
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ  “คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม 
ผู้น าที่สามารถ”  

 
    1.2 ความส าคัญ 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งระบบโดยเฉพาะสายผู้บริหารการศึกษา                 
มีการพัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ คุรุสภาซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพ                    
ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารการศึกษา และรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร รวมถึงการมีอัตลักษณ์ของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตามที่สังคมคาดหวัง โดยจะต้อง
เป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ด้านการวิจัยอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ดังนั้น ภาควิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและความคาดหวังของสังคม และ
ได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้รับกับบริบทดังกล่าวข้างต้น 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 

   1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่                   

ด้วยกระบวนการวิจัย 

1.3.2 เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 

1.3.3 เพ่ือพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา คิดวิเคราะห์        ประเมิน

และปรับปรุงตนเอง มีจรรยาบรรณในการบริหารการศึกษา โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวม มีคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ี

   บัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน   

   ไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด  

   ภายในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสตูร 

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย   

   และสอดคล้องความต้องการ   

   ของตลาดแรงงาน ภายใน 

   ระยะเวลา 3 ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม   

    ความต้องการของหน่วยงาน 

    องค์กรสถานประกอบการ 

2. เพิ่มหรือลดรายวิชาให ้

    สอดคล้องกับความต้องการ  

    ของสังคม 

1. รายงานผลการประเมิน 

    ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 

    ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ  

    ความสามารถในการท างาน 

    โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดับด ี

3. แผนการส่งเสรมิการเรียน 

   การสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั    

   ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้อาจารย์  

    เพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีน   

    การสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 

    สนับสนุนการเรียนรูด้้วย   

    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสรมิการประเมินผลเน้น  

    การพัฒนาการของผู้เรียน 

 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน 

    ทักษะแก่คณาจารย ์

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 

    ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 

    การเรียนรูด้้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาทีใ่ช้การประเมนิผล 

    ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม  

    ของผู้เรียนในการจัดการเรยีน 

    การสอน กิจกรรมวิชาการ 

    และอื่น ๆ ของคณะ 
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4. แผนการพัฒนาทักษะ การสอน/    

    การประเมินผลของอาจารย์ตาม 

    ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม 

    กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ   

    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                  

    พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลา 3 ปี  

พัฒนาทักษะการสอนอาจารย์ที่เนน้

การสอนคณุธรรมจรยิธรรม ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา 

    ทักษะการสอนและการประเมนิ  

    ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  

    ต่อทักษะการสอนของอาจารยท์ี ่

    มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน                        
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น              เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
ภาคการศึกษาปลาย           เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

            ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้   
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 

          ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง โดยมีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

    (2) หลักสูตรแบบ 1.2 
           ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.50  

    (3) หลักสูตรแบบ 2.1 
               ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางการศึกษา หรือปริญญาโทสาขาอ่ืนหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโท โดยไม่มีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มี
คุณภาพของงานเทียบได้กับวิทยานิพนธ์ หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตร 
           (4) หลักสูตรแบบ 2.2 
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            ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีผลการเรียนดี หรือมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก ก) 
ทั้งนี้จนกว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีประกาศมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงจะใช้เกณฑ์                  
นั้นแทน 

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
 2.3.2 นักศึกษามีความพร้อมและประสบการณ์ทางการวิจัยน้อย 
 2.3.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศน้อย 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา (Foundation in Educational Administration) 
จ านวน 3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S  
       2.4.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 461 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 2.4.3 จัดปฐมนิเทศและอบรมการใช้สารสนเทศ และลงทะเบียนเรียน 461 603 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา   
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

       2.5.1 แบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

  5 5 5 

 

2.5.2 แบบ 1.2 
 

 

ชั้นปีที่  

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

  5 5 5 
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        2.5.3 แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่  

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2  25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 3   25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

  25 25 25 

 

       2.5.4 แบบ 2.2 

 

ชั้นปีที่  

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3   5 5 5 

ชั้นปีที่ 4    5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

    5 
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  2.5.5 สรุปรวมทุกแผนการศึกษา 

 

 

แผนการศึกษา  

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แบบ 1.1 5 10 15 15 15  

แบบ 1.2 5 10 15 15 15  

แบบ 2.1 25 50 75 75 75  

แบบ 2.2 5 10 15 20 20  

รวม 40 80 120 125 125  

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

  35 40 40  

  

2.6 งบประมาณตามแผน 

                 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

             

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย แบบ 1.1 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย แบบ 1.2 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย แบบ 2.1 3,000,000 6,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย แบบ 2.2 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 
4,800,000 9,600,000 14,400,000 15,000,000 15,000,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

 

หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ก) งบด าเนินการ  

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 59.50% 2,856,000 5,712,000 8,568,000 8,925,000 8,925,000 
     ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 8.50% 408,000 816,000 1,224,000 1,275,000 1,275,000 
     ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 8.50% 408,000 816,000 1,224,000 1,275,000 1,275,000 
     รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย + 
     คณะศึกษาศาสตร์+บณัฑิตวิทยาลัย     
     15% 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,250,000 2,250,000 

รวม (ก) 
4,392,000 8,784,000 13,176,000 13,725,000 13,725,000 

(ข) งบลงทุน  
       ค่าครุภัณฑ์   308,000 616,000 974,000 975,000 975,000 
       งบคงเหลือเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร 100,000 200,000 250,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 408,000 816,000 1,224,000 1,275,000 1,275,000 
รวม (ก) + (ข) 

4,800,000 9,600,000 14,400,000 15,000,000 15,000,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 125 125 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 120,000 บาทต่อป ี
 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

                 เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก รว่ าด้ ว ย ก ารศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า                        

พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

    3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 )ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
                                     แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

      แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า    72 หน่วยกิต 

      แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 

      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

        แบบ 1.1 มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
                     วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                48 หน่วยกิต  
  แบบ 1.2 มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต  
                    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)      72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
    1. วชิาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต     5  หน่วยกิต 
                              2. วชิาพ้ืนฐาน         9  หน่วยกิต 
    3. วชิาบังคับ     24 หน่วยกิต 
    4. วชิาเลือก            ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า              3 หนว่ยกิต 
                              5. วทิยานิพนธ์         (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
    1. วิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต                      5 หน่วยกิต 
                             2. วิชาพ้ืนฐาน                                9 หน่วยกิต 
    3. วิชาบังคับ    24 หน่วยกิต 
                              4. วชิาเลือก            ไม่น้อยกว่า                          21 หนว่ยกิต 
    5. วิทยานิพนธ์         (มีค่าเทียบเท่า)   48 หน่วยกิต 
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          เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ 

                 นักศึกษาแบบ 1.1, แบบ 1.2, แบบ 2.1, แบบ 2.2  จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาค
การศึกษาแรก ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่กรรมการบริหารหลักสูตรในการอนุมัติให้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ
ก าหนดให้นักศึกษาเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ก่อนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
แล้วแต่กรณี ซึ่งการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยสายวิชาต่อไปนี้ 
                       1. สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
                2. สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษา 
                3. สายวิชาเลือกทางสถิติและการวิจัย 
                           4. ทักษะการแก้ปัญหาทางการบริหารการศึกษา 

      3.1.3 รายวิชา 

     3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

          เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

   461      ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

         เลขสามหลักหลังเป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้  

           เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 
    6 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
            เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชา 
    0 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน 
    1 หมายถึง วิชาบังคับ 
    2 หมายถึง วิชาเลือก กลุ่มท่ี 1 
                                          3 หมายถึง วิชาเลือก กลุ่มท่ี 2 
                                          4 หมายถึง วิชาฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 
                                          5 หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
                                          9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
     เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา  
   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
            รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
            รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) 
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 

  จ านวนหน่วยกิต    = 
บ+ป+น

3
  

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
   เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

  3.1.3.3 รายวิชา 

   รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

    1. นักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน

จากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา (Fundamentals in Educational 

Administration) จ านวน 3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผล

การศึกษาเป็น S  

      2. นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ต้องลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา (English 

for Educational Administrators) จ านวน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และ

ต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S  

              1. แบบ 1.1 

              วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
               461 691 วิทยานิพนธ์                                           มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

                                     (Thesis) 

            2. แบบ 1.2 

              วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 
                461 692 วิทยานิพนธ์                                          มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

                                      (Thesis) 
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            3. แบบ 2.1 

      3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

461 651 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา      3*(3-0-6) 

 (Fundamentals in Educational Administration)  

461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2*(2-0-4) 

 (English for Educational Administrators)   

                         3.2 วิชาพื้นฐาน  จ านวน 9 หน่วยกิต  

    461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Applied Statistics for Educational Administration  

Research) 

      461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (English Skills for Educational Administrators)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

     461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารการศึกษา 

(Innovation and Information Technology for 

Educational Administration) 

3(3-0-6) 

                      3.3 วิชาบังคับ  จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

          3.3.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต 
               461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา             3(3-0-6) 
                       (Professional Development and Education Laws)  
               461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ               3(3-0-6) 
             (Academic Leadership)  
               461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา             3(3-0-6) 
             (Principles and Theories in Educational  
                                          Administration)  
               461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน              3(3-0-6) 
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             (Academic Affairs and Student Affairs  
    Administration) 
               461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
             (Human Resources Management)  

               461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้             3(3-0-6) 
          (General Administration, Budgeting and  
 Educational Resources) 

                          461 617 นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา        3(3-0-6) 
               (Educational Policy, Planning and Quality Assurance)  
        3.3.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 (Internship in Educational Administration) 

 

 

  3.4 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในวิชาเลือก กลุ่มที่ 1 

หรือวิชาเลือก กลุ่มท่ี 2 ดังต่อไปนี้ 

                        3.4.1 วิชาเลือก กลุ่มที ่1 

         461 621     ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

    (Research Methodology for Educational Administration) 

         461 622     ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 

 (Organization Theory and Administration Theory) 

         461 623     การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Educational Policy and Planning Development)  

         461 624     การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3(3-0-6) 

 (Planning and Education Change)  

         461 625     การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในการบริหารการศึกษา 

 

3(3-0-6) 
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 (Manpower Planning and Human Resources  

Development in Educational Administration) 

         461 626     ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า 3(3-0-6) 

 (Leadership for the Next Decade)  

         461 627    การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

 (Project Management)   

         461 628     ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบ

การศึกษาไทย 

3(3-0-6) 

 (Current Issues and Trends in Thai Educational  

Systems) 

         461 629     การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ

บริหารการศึกษา 

3(3-0-6) 

 (Paradigm Shift and Innovation in Educational  

Administration) 
 

                      3.4.2 วิชาเลือก กลุ่มที่ 2 

461 631 การศึกษาอิสระ 

(Independent Study)  

3(2-2-5) 

461 632 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Supervisory Behavior in Educational 

Administration) 

 

461 633 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 

 (Ethics and Social Etiquettes for Administrators)  

461 634 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 (Seminar on Educational Administration)  

461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 (Comparative Educational Administration)  
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461 636 สัมมนาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม กับการ

บริหารการศึกษา 

   3(2-2-5) 

 (Seminar on Political, Economic, and Social   

Problems Related to Educational Administration) 

461 637 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา                3(2-2-5) 

(Seminar on Research Design for Educational  

Administration) 

461 638 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการบริหาร              3(3-0-6) 

การศึกษา  

 (Qualitative Research Design in Educational  

Administration) 

3.5 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
               461 693      วิทยานิพนธ์                                         มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

                       (Thesis)  

       4.  แบบ 2.2   

                      4.1 วิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย   
461 651 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา      3*(3-0-6) 

 (Fundamentals in Educational Administration)  

461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา     2*(2-0-4) 

 (English for Educational Administrators)  

                      4.2 วิชาพื้นฐาน  จ านวน 9 หน่วยกิต  

461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 

 (Applied Statistics for Educational Administration  

Research) 

461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                    3(3-0-6) 

(English Skills for Educational Administrators) 
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461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    3(3-0-6) 

เพ่ือการบริหารการศึกษา 

(Innovation and Information Technology for 

Educational Administration) 

                      4.3 วิชาบังคับ  จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

          4.3.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต 
               461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา                  3(3-0-6) 
                      (Professional Development and Education Laws)  
               461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                    3(3-0-6) 
             (Academic Leadership)  
               461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                  3(3-0-6) 
                      (Principles and Theories in Educational  
                                         Administration)  
               461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน                  3(3-0-6) 
             (Academic Affairs and Student Affairs Administration) 
               461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 
                      (Human Resources Management) 
               461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้                  3(3-0-6) 

          (General Administration,  
          Budgeting and Educational Resources) 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                           461 617 นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(3-0-6) 
              (Educational Policy, Planning and Quality Assurance)  

  4.3.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

  461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 (Internship in Educational Administration) 
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            4.4 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 หรือ  

วิชาเลือก กลุ่มที่ 2 ดังต่อไปนี้  

               4.4.1 วิชาเลือก กลุ่มที่ 1 

461 621     ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

    (Research Methodology for Educational  

   Administration) 

461 622     ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 

    (Organization Theory and Administration Theory) 

461 623     การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Educational Policy and Planning Development)  

461 624     การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3(3-0-6) 

 (Planning and Education Change)  

461 625    การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในการบริหารการศึกษา 

3(3-0-6) 

 (Manpower Planning and Human Resources  

Development in  Educational Administration) 

461 626     ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า 3(3-0-6) 

 (Leadership for the Next Decade)  

461 627    การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

 (Project Management)   

461 628     ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบ 

การศึกษาไทย 

3(3-0-6) 

 (Current Issues and Trends in Thai Educational  

Systems) 

461 629    การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ 

บริหารการศึกษา 

3(3-0-6) 
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 (Paradigm Shift and Innovation in Educational  

Administration) 

               4.4.2 วิชาเลือก กลุ่มที่ 2  

461 631 การศึกษาอิสระ 

(Independent Study)  

3(2-2-5) 

461 632 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Supervisory Behavior in Educational 

Administration) 

 

461 633 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 

 (Ethics and Social Etiquettes for Administrators)  

461 634 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 (Seminar on Educational Administration)  

461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 (Comparative Educational Administration)  

461 636 สัมมนาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม กับการ

บริหารการศึกษา 

3(2-2-5) 

 (Seminar on Political, Economic, and Social  

Problems Related to Educational Administration) 

461 637 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา                3(2-2-5) 

(Seminar on Research Design for Educational  

Administration) 

461 638 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการบริหาร              3(3-0-6) 

การศึกษา  

 (Qualitative Research Design in Educational  

Administration) 
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        4.5 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
             461 694       วิทยานิพนธ์                                         มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  

                      (Thesis) 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

                  3.1.4.1 แบบ 1.1  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 

3.1.4.2 แบบ 1.2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 692 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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3.1.4.3 แบบ 2.1  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6)  

461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา   3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน   3(3-0-6) 

461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้ 3(3-0-6) 

461 617 นโยบาย การวางแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 3  

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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    3.1.4.4 แบบ 2.2  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา  3(3-0-6)  

461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา   3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 15 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน   3(3-0-6) 

461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 15 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้ 3(3-0-6) 

461 617 นโยบาย การวางแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 15 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 694 วิทยานิพนธ์ (มีคา่เทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

461 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

                   

 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

461 601 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        3(3-0-6) 

 (Applied Statistics for Educational Administration Research) 

        ระ เบี ยบวิ ธีก ารท างสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ยท างการบ ริห ารการศึ กษ า                           

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ของ           

พหุตัวแปร เน้นความส าคัญของการท านาย การคาดคะเนและการแปลความหมาย

ในเชิงปริมาณ 

  

 461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                         3(3-0-6) 

 (English Skills for Educational Administrators) 

        พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงที่

สัมพันธ์กับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้บริหารการศึกษา 

 

 



มคอ. 2 

32 
 

461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา            3(3-0-6) 

 (Innovation and Information Technology for Educational 

Administration) 

        หลักการ วิธีการ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารการศึกษา และการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และสามารถน าเทคโนโลยี

สารสนเทศประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการศึกษา  

461 611  การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา                          3(3-0-6)                     

(Professional Development and Education Laws)  

        จิตวิญญาณ และอุดมการณ์ของผู้บริหารการศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับ

การบริหารสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และกฎหมายการศึกษา 

461 612   ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                                             3(3-0-6)                      

(Academic Leadership) 

        การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า 

ภาวะผู้น า การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารระบบเครือข่าย การนิเทศ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและ/หรือนิเทศงานของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้

ของผู้ เรียนให้ เติบโตเต็มศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

และท้องถิ่น     

 

461 613   หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                          3(3-0-6)                      

(Principles and Theories in Educational Administration) 

        หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การเลือกใช้หลักการ 

ทฤษฎี และกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
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461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน                3(3-0-6)                      

(Academic Affairs and Student Affairs Administration)  

        การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตร     

และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน                 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการ มีระบบการคิด และทักษะชีวิต การบริ

หาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความ

สามัคคีในหมู่คณะ 

461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                  3(3-0-6)                      

(Human Resources Management) 

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษา การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การมีจิตส านึกสาธารณะและการเสียสละ

ให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ    

461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้                                 3(3-0-6)                      

 (General Administration, Budgeting  

and Educational Resources) 

        การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่  การบริหารแหล่ง

เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 

461 617 นโยบาย การวางแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา                 3(3-0-6)                      

(Educational Policy, Planning and Quality Assurance) 

        การก าหนดนโยบาย การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และการน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา สามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา หลักการและกระบวนการ

ในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การ
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จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษา 

461 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                    3(3-0-6) 

 (Research Methodology for Educational Administration) 

        การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัย

เชิงอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและการสุ่มตัวอย่าง การเลือก

กรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาใน

การใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและการประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจัยตลอดจน

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อจัดท าวิจัยทางการบริหารการศึกษา  

461 622 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                             3(3-0-6) 

 (Organization Theory and Administration Theory) 

        ทฤษฎีองค์การและการบริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ เพ่ือมุ่งไปสู่การสร้าง

เทคนิค แนวปฏิบัติหรือกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษา การจัดองค์การทางการ

ศึกษา และการตัดสินใจในการจัดการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

และค่านิยมในสังคมท่ีแตกต่างกัน 

461 623 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา                         3(3-0-6) 

 (Educational Policy and Planning Development) 

        แนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนาและ

การก าหนดนโยบาย การใช้นโยบายเพ่ือควบคุมการบริหารการศึกษา แบบจ าลองใน

การสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผนการศึกษาประเภทต่าง ๆ                  

และหน้าที่ขององค์กร รูปแบบการวางแผน ระบบการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การก าหนดทางเลือก การทดลองใช้ การประเมินความเป็นไปได้ในการน า

แผนไปปฏิบัติ การประสานแผน และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้การ
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ก าหนดนโยบายมีผลในทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง 

461 624 การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                             3(3-0-6) 

 (Planning and Education Change) 

        พัฒนาการของโลกท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระบบ

สารสนเทศ และองค์การทางการศึกษาในฐานะผู้น า เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

การวางแผนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

461 625 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                      3(3-0-6) 

ในการบริหารการศึกษา                                                             

 (Manpower Planning and Human Resources Development  

in Educational Administration) 

        สภาพปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบ กรอบแนวคิด วิธีการในการพัฒนา

มนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความก้าวหน้าทางสังคม 

โดยเน้นกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งการวางแผนก าลังคนใน

ทางการบริหารการศึกษาด้วย 

461 626 ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า                                                     3(3-0-6) 

 (Leadership for the Next Decade)           

        ข้อมูล แนวโน้ม และปัจจัยทางสังคมในอนาคตที่มีผลต่อภาวะผู้น า อิทธิพล

ของสถาบันและสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลต่อภาวะผู้น า

ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมโลกท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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461 627 การบริหารโครงการ                                                            3(3-0-6) 

(Project Management)                                          

         หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ การด าเนินการ

โครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ และการรายงานผลการด าเนินโครงการ 

461 628 ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย               3(3-0-6) 

 (Current Issues and Trends in Thai Educational System)  

        การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาในอดีตถึง

ปัจจุบัน การปรับปรุงความเคลื่อนไหว แนวโน้มและความคิดใหม่ ๆ ในปัจจุบันทั้งใน

และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน

อนาคต 

461 629 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม                               3(3-0-6) 

ทางการบริหารการศึกษา   

 (Paradigm Shift and Innovation in Educational  

Administration) 

        พัฒนาการของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน์ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

461 631 การศึกษาอิสระ                                                                 3(2-2-5) 

(Independent Study)                                         

       การค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดตามความ

สนใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการแนะน าให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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461 632  พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                                3(3-0-6) 

  (Supervisory Behavior in Educational Administration)  

         ความคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการ

มาโดยล าดับ อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา

กระบวนการนิเทศการศึกษาเชิงระบบที่มีความต่อเนื่องโดยผู้บริหารในองค์การทาง

การศึกษา การวิเคราะห์ภาวะผู้รับการนิเทศเพ่ือเลือกใช้พฤติกรรมการนิเทศของ

ผู้บริหารการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยและทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ขององค์กรทางการศึกษา เน้นบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา 

461 633 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร                           3(3-0-6) 

 (Ethics and Social Etiquettes for Administrators) 

         จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหารการศึกษา โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง

การศึกษา และการปฏิบัติจริงนอกสถานที่ เกี่ยวกับมารยาททางสังคม ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา

ตลอดจนวัฒนธรรมที่ผู้บริหารควรทราบ และถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

461 634 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                             3(2-2-5) 

 (Seminar on Educational Administration) 

        การสัมมนาแนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มนักศึกษา 

461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                                             3(3-0-6) 

 (Comparative Educational Administration) 

        การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศ             

ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย                  

และประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคม 
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461 636 สัมมนาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

 (Seminar on Political, Economic, and Social Problems  

Related to Educational  Administration) 

        การเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา ศึกษาพัฒนาการด้านเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งประเมินระบบการศึกษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

461 637 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา                         3(2-2-5) 

 (Seminar on Research Design for Educational Administration) 

         การพินิจพิจารณาแผนแบบการวิจัยที่เหมาะสมส าหรับดุษฎีนิพนธ์ โดย

ประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ด้ านสถิติ  การวิจัย และการบริหารการศึกษาเป็ น

องค์ประกอบส าคัญในการจัดกลุ่มสัมมนาและการน าเสนอในชั้นเรียน หรือในการ

ประชุมทางวิชาการเพ่ือออกแบบและเขียนโครงการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

461 638 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการบริหารการศึกษา           3(3-0-6) 

 (Qualitative Research Design in Educational Administration) 

        ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา หลักและวิธีการรวบรวมข้อมูล                       

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การประเมิน

การวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
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461 641   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา                                  3(0-6-3) 

 (Internship in Educational Administration) 

        การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และปฏิบัติการบริหารการศึกษา                 

ตามมาตรฐาน สาระความรู้และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภา

ก าหนด โดยมีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร

การศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา ไม่น้อย

กว่า 90 ชั่วโมง (15 x 6 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา                     

ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 รวมถึงการฝึกความเป็นผู้น า

การจัดกิจกรรมทางการบริหารการศึกษา และศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาใน 

และหรือต่างประเทศ 

461 651  ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                                  3*(3-0-6) 

 (Fundamentals in Educational Administration) 

     เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   

     หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลักและระบบการศึกษาไทย 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการวางแผนการศึกษา 
 

461 652  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                                   2*(2-0-4) 

 (English for Educational Administrators) 

      เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

        พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง ในลักษณะบทความ

ทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งฝึกทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

บทคัดย่อ 
  

461 691 วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า    48  หน่วยกิต 

(Thesis) 
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        การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการ 

แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ตามที่นักศึกษามีความสนใจ และ

สามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ 

461 692 วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า    72  หน่วยกิต 

(Thesis) 

        การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ตามที่นักศึกษามีความสนใจโดยมีการ

ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อน และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้อง

ตามรูปแบบ 
 

461 693 วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า    36  หน่วยกิต 

 (Thesis)  

        การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ที่นักศึกษามีความสนใจ และสามารถเขียน

รายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
 

461 694 วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า    48  หน่วยกิต 

(Thesis) 

        การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ที่นักศึกษามีความสนใจ มีการประยุกต์

ระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตาม

รูปแบบ 
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    3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ล า
ดับ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ed.D. (Educational Administration) University of       

        Northern Philippines, Philippines (1988) 

M.A.Ed. (Educational Management) University of   

        Northern Philippines, Philippines (1986) 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (2525) 

12  12  

2 ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์  

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 
M.S. (Human Resources Management) Central  
       Michigan University, USA (2000) 
M.Ed. (Educational Administration) Central    
         Michigan University, USA (1999)  
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)  

12 12 

3 ผศ.ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2552) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2543) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2527) 

12 12 
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       3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า
ดับ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ed.D. (Educational Administration) University of       

        Northern Philippines, Philippines (1988) 

M.A.Ed. (Educational Management) University of   

        Northern Philippines, Philippines (1986) 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (2525) 

12  12  

2 ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์  

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 
M.S. (Human Resources Management) Central  
       Michigan University, USA (2000) 
M.Ed. (Educational Administration) Central  
         Michigan University, USA (1999) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)  

12 12 

3 ผศ.ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2552) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2543) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2527) 

12 12  

4 ผศ.ดร.สายสดุา  เตียเจรญิ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2554) 
ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัมหิดล (2544) 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2534) 

12 12 

5 ผศ.ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรตัน ์

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2553) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544) 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลยัทักษิณ (2540) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2533) 

12 12 

6 อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2555) 

ศษ.ม  .)การ บริหารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  )2536(   

สส .บ. )ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(              
        มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2533) 

12 12  
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ล า
ดับ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

7 รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ed.D. (Educational Administration) University of  

        Northern Philippines, Philippines (1985) 

M.A. (Psychology) Banaras Hindu University, India (1978) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2517)   

12 12  

8 ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2546) 
น.บ.  (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2527)  

12 12  

   3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติมเป็นรายภาคการศึกษา  

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 ให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชา 461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา  (Internship in 

Educational Administration) จ านวน 3 หน่วยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 

                (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

                (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

     (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

                (4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได ้ 

                (5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้    

4.2 ช่วงเวลา  

                แบบ 2.1 ชั้นปีที ่2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

      แบบ 2.2 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน        

      ฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาและส านักงานการศึกษา จัดสัมมนาและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง (รวมวัน) 

1. ฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา  6 ชั่วโมงต่อวัน (8 วัน) 

2. ฝึกปฏิบัติงานส านักงานการศึกษา 6 ชั่วโมงต่อวัน (8 วัน) 

3. ศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 7-15 วัน 

4. ฝึกการจัดอบรม/สัมมนา 1-3 วัน 

  4.4 กระบวนการประเมินผล 

      1. ประเมินผลจากการสรุปผลการสัมมนา 

      2. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา 

      3. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานส านักงานการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจโดยสามารถ

อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยและเขียนรายงาน

ผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่ภายนอกได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

               แบบ 1.1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

      แบบ 1.2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

      แบบ 2.1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

       แบบ 2.2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 -  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
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5.4 จ านวนหน่วยกิต  

                แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

                แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

                แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 

                แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

       (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล    

       (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 

                 (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและกระบวนการ                     

ศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

     กระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ข้อ 26.4 การประเมินผล

วิทยานิพนธ์ หมวด 6 การท าวิทยานิพนธ์ข้อ 35.3.4 – 35.3.7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     หมวด 4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

     26.4.1 ให้สัญลักษณ์ IP (In Progress) หรือ NP (No Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 

     26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

              ดีมาก      Excellent  

              ดี           Good 

              ผ่าน        Passed 

              ตก         Failed 

     หมวด 6 การท าวิทยานิพนธ์   

     35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน

อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 
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     35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้วเห็น

ควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมี

ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ วิทยานิพนธ์

เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบและให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

     35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอกฉันท์                     

หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา 

ชี้ขาด  

     35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็น
นักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยกระบวนการวิจัย
เพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีบุคลิกภาพท่ี
ดีน่าเชื่อถือ มีวินัย มีคุณธรรมทางวิชาการและทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าท่ีรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์             
ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ “คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าท่ีสามารถและสร้างสรรค์” จนสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษาก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา
ไว้ 4 ด้าน คือ 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 
บุ คลิ กภ าพ ดีมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
สามารถเข้ากับบุคคลท่ัวไปได้ และ
สามารถสื่อสารกับเพื่อร่วมงานได้
เป็นอย่างดี  

มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาการ
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา
ท่ีเกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี อยู่ใน
ศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในวิชาชีพ  
มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า ความรับ 
ผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 
มีความลุ่มลึก ความคิดเชิงวิเคราะห์ 
สั ง เค ร า ะ ห์  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ เป็นผู้น ามีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารความรอบรู้ เกี่ ยวกับ
นโยบายการศึกษา การมีภาวะผู้น า
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง  เท่ า ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ต่างๆ 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด     
   หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
   ในการน าเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า 
   และการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน 
   การด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน 
   สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง 
   ความคิดเห็น 
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ด้านความคิดสร้างสรรค ์
มีความคิดริเริ่มในการน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่ ตน เองและสั งคม
ประเทศชาติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาหน่วยงานตนเอง  
   โดยเน้นการสร้างสรรค์ผลงานในสถานศึกษา 
3. น าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองชุมชน 
   สังคม และประเทศชาติ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา   
         (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
         (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
         (4 ) เคารพสิทธิและรับ ฟั งความคิด เห็ นของผู้ อ่ืน  รวมทั้ งเคารพในคุณ ค่ า และศักดิ์ ศ รี                      
ของความเป็นมนุษย ์
         (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
         (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
         (7) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ส่งเสริมให้นักศึกษามีการวิเคราะห์วิจารณ์ ความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยสอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมโครงการที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น เน้นการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีอยู่ในศีลธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
          (2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ 
          (3) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนและการสอบ 
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    2.2 ด้านความรู้ 
          2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
         (1) มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ 
          (3) รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นหลักทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตน 
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
          (1) การทดสอบย่อย 
          (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
          (3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
          (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
          (5) ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 
 
   2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
         2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว 
นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
                   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
         (2) สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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         (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
         2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) การอภิปรายกลุ่ม 
                  (2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
                  (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
         2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  
และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 
   2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
        (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
        (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
        (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
        (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
        (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
         2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
                (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน                     
เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
                (2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  
                (3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการแสดงออกของ
ภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
            2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
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                 (1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
                 (2) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์
 

    2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมาย
ของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
       (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
       (3) สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
         2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  ทั้งการพูด
การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
                 (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
         2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมโดยการสังเกต  
        (2) ประเมินความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี  และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  
        (3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย   

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
     1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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     1.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับความส าคัญ 
     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
     1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 

 2. ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ 
     2.3 รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
     3.2  สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     3.3  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
     4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
     4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
     4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
     4.5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
     5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
     5.3 สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง   

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

461 601  สถิติประยุกต์เพื่อการวจิัยทางการบริหารการศึกษา                      
461 602  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                      

461 603  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
              การบริหารการศึกษา                                  

461 611  การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา                       

461 612  ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                         

461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                       

461 614  การบริหารงานวิชาการและกจิการนักเรียน                       

461 615  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                         

461 616  การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้                       

461 617  นโยบาย การวางแผน และการประกัน  
              คุณภาพการศึกษา                          

461 621   ระเบียบวิธวีิจัยทางการบริหารการศึกษา                      
461 622   ทฤษฎอีงค์การและการบริหาร                       

461 623   การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา                          

461 624   การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                          

461 625   การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
               ในการบริหารการศึกษา                        

461 626   ภาวะผู้น าในทศวรรษหนา้                       
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461 627   การบริหารโครงการ 
                          

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง   

 
 

 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

461 628  ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้ม 
              ในระบบการศึกษาไทย                       

461 629  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม 
             ทางการบริหารการศึกษา                                                              

461 631  การศึกษาอิสระ                      
461 632  พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                       

461 633   จริยธรรมและมารยาททางสงัคมส าหรับผู้บริหาร                       

461 634   สัมมนาทางการบรหิารการศึกษา                        

461 635   การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                         

461 636   สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
              กับการบริหารการศึกษา                                                                                         

461 637 สัมมนาการออกแบบวิจยัทางการบริหารการศึกษา                                                
461 638 การออกแบบการวจิัยเชิงคุณภาพส าหรับ 
              การบริหารการศึกษา                      

461 641  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบรหิารการศึกษา                       

461 651  ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                      

461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                       

461 691  วิทยานพินธ ์                      



มคอ. 2 

50 
 

461 692  วิทยานพินธ ์                      
461 693  วิทยานพินธ ์                      
461 694  วิทยานพินธ ์                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา   

 (1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บรายงานเพ่ือ

การตรวจสอบในภายหลัง 

 (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

เน้นการส ารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลส ารวจที่ได้

ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการ

หางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   

 (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 (4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 

รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 



มคอ. 2 

 

52 
 

 (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ

นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

 (6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางวิชาชีพ  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

53 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

    (1) มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรที่สอน 

    (2) จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    

 (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและวัดประเมินผลให้ทันสมัย 

 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน               และ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 (4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน  และการวิจัย

อย่าง ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ใน องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์  

 (3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ   

 (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 

 (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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 (6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

 (7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตร/หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล                   

ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์

ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ  
   หลักสูตรและมีการปรับปรุง  
   หลักสูตรการบริหารการศึกษา   
   ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. 
   ก าหนดภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ ทันสมัย
ตามมาตรฐานของสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

2. ติดตามและประเมินหลักสูตรทุกๆ 
3 ปี 

1. เอกสารการปรับปรุง 
   หลักสูตร 
2. รายงานผลการ 
   ประเมินหลักสูตร   

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่   
   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  
   ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของ 
   นักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษา  
   เกิดความใฝ่รู้ มีแนวทาง 
   การเรียนที่สร้างทั้งองค์ความรู้  
   และความสามารถในวิชาการ 
   ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน 
   การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
   และการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
2. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น 
    พัฒนาการของผู้เรียน 
3. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ของนักศึกษานอกสถานที่ 
4. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    
    รวมทั้งกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา 
    ได้รับความรู้ด้วยตนเอง 
5. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้น 
   ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

1. มีกิจกรรมการอบรม    
   เพ่ิมทักษะแก่ 
   คณาจารย์ 
2. ข้อสอบและรายงาน 
   ของนักศึกษาซึ่งแสดง 
   ถึงการฝึกการค้นคว้า 
   ของนักศึกษา 
3. มีการศึกษานอก 
   สถานที่เพ่ือสร้าง 
   ประสบการณ์การ 
   เรียนรู้ของนักศึกษา 
4. จ านวนวิชาเรียนที่มี 
   ภาคปฏิบัติและวิชา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
   เรียนที่มีแนวทางให้ 
   นักศึกษาได้ค้นคว้า 
   ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

3. พัฒนาทักษะการสอน/ 
   การประเมินผลของอาจารย์ 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   พ.ศ. 2552 ภายในระยะ 
   เวลา 3 ป ี
 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
   ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม  
   จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง 
   ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบุคคล/ความรับผิดชอบ 
   ทักษะในการวิเคราะห์และการ 
   สื่อสาร 

1. มีกิจกรรมการอบรม 
   เพ่ิมทักษะ 
   แก่คณาจารย์ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
   ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ

ทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างาน 
   ค้นคว้าวิจัยทางการบริหาร 
   การศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
   ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
   ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุน  
   เพ่ือท างานวิจัยแก่คณาจารย์ 
   ในภาควิชา 
2. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
   ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี 
    ประสบการณ์ และมีจ านวน 
    อาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น 
   ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น 
   ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านการ 
   บริหารการศึกษาหรือด้าน 
   ที่เก่ียวข้อง 

1. จ านวนและรายชื่อ 
   คณาจารย์ประจ า 
   ประวัติอาจารย์คุณวุฒิ 
   ประสบการณ์ 
2. รายงานผลการวิจัย 
   ของคณาจารย์ 
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2. บัณฑิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพที่ก าหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาได้ครบทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพราะมีสมรรถนะสูงในการ
บริหารการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ การเป็นผู้น าทางวิชาการ การบริหารสถานศึกษา การจัดหลักสูตรการสอน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

3. นักศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคนผ่านการสอบคัดเลือกตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาไว้ในหลักสูตรผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาจะได้รับการปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตรและกระบวนการปฏิบัติตนในระหว่างเป็นนักศึกษา 
เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละรายวิชาอย่างเคร่งครัดจนจบหลักสูตร นักศึกษาทุก
คนพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระดับสูง 
 
4. อาจารย์ 
    4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

     4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 

 (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    

 (2) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   

 (3) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

 (4) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่                  

พึงประสงค ์
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     4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 คณะวิชามีนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 

 (1) ต้องมีประสบการณ์ตรงเชี่ยวชาญพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

 (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติและ

ผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะสอน 

 (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

 (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา 

           (5) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ

รายวิชา  

 

5 . หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์
ความรู้ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา รวมถึงด้านสถิติและการวิจัย  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชีพ เพ่ือเป็นนักบริหารมืออาชีพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นการจัดการเรียนใน
ที่ตั้ง คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรจะมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพ้ืนฐานของผล
การประเมินของแต่ละบุคคล 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

        คณะวิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการ

สอนของภาควิชา 
 

    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด้านการบริหารการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้  

(1) หนังสอื ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน   500 เล่ม 
(2) วารสารทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน  200 เล่ม 
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง    20 รายการ 
(4) โสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้       30 รายการ 

    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 (1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา 

 (2) ให้ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

 (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ  

 (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราท่ีเกี่ยวข้อง 

 (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

    6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าท่ีด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงแ ละความ

ต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัด ให้ มี ห้ อ งเรียน  และ

ช่ อ งท า งก า ร เรี ย น รู้ ที่

เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทั้ง

การศึกษาในห้ องเรียน 

นอกห้องเรียน และเพ่ือ

การ เรี ยน รู้ ด้ วยตน เอง 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม 

   ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน 

   การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียม 

   จัดสร้างสื่อส าหรับทบทวน 

   การเรียน 

  

 

  

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 

   เครื่องมืออุปกรณ์ต่อ 

   หัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน 

   ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ   

   ความเร็วของระบบเครือข่าย 

   ต่อหัวนักศึกษา  

 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการ  

    คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ   

    ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย   

    ตนเองด้วยจ านวนและ   

    ประสิทธิภาพที่เหมาะสม   

    เพียงพอ    

2. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา  

   และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ    

   และสถิติการใช้งานหนังสือ   

   ต ารา สื่อดิจิตอล   

 

  3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ  

   ทั้งหนังสือ ต ารา และสื่อ  

   ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้    

3. ผลส ารวจความพึงพอใจ  

   ของนักศึกษาต่อการให้บริการ  

   ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  

   และปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ                                               

   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

    7.1 หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.1) 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม  

     ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 

     การด าเนินงานของหลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2                                             

    ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ  

    มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ  

    ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

    มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 

    การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน    

    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   

    ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 

    ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  

    มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

(6) มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

     การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  

     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน 

     แต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

     การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 

     ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 
    หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา 

    ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

       ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

       ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

       จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
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      7.2 หลักสูตร 4 ปี (แบบ 2.2) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ    

    ด าเนินงานของหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

    ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

    หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด 

    ของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  

    และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 

    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน 

     ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)    

     ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

     หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

     ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

     การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  

     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 

     ปีการศึกษา 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

     การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน      

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

     การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 
    หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา 

     ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

       ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 

       บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย 

        กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ร่วม โดย พิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้  
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หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.1)  

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 
หลักสูตร 4 ปี (แบบ 2.2)  

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

         (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ

ค าถามนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

         (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

         (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน รายวิชาผ่าน             

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

         (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

          (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้

สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์คณะ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

    2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

         (1) แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  ผู้แทนนักศึกษา             

ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

         (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

         (3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   

    2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ

ของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
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    2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

         (1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ 

          (2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่

มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง

น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

    4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุง

รายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

    4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 

5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

          (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 
          (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
          (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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          (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสูตรพิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ชื่อ – นามสกุล 

นายประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines,  

        Philippines (1988) 

M.A.Ed. (Educational Management) University of Northern Philippines,  

         Philippines (1986) 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 ประเสริฐ  อินทร์รักษ์. (2560). “องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน.” วารสารวิชาการ 

                   Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

                   สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1503-1517.  

                    (TCI กลุ่ม 1)   

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 หนังสือ 

          ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ . )2560 .( การวางแผนการศึกษา: การจัดอันดับปัญหาด้วยวิธีการประเมิน 
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          คุณค่า (The Value Contribution Method). พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: ภาควิชาการ   

          บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

          ศิลปากร. 141 หน้า. (ISBN 978-974-641-659-7) 

 นุชนรา  รัตนศิระประภา และประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2560).การนิเทศการศึกษา: มโนทศัน ์

          และการปฏิบัติ Educational Supervision: Concept and Practice.  

          พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

                    มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร .246 หน้า.  
                     (ISBN 978-974-641-658-0( 
       หนังสือ (ต่อ) 

       ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ.์ (2559). ความรู้พื้นฐาน 
                 ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  .368 หน้า. 

  ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  
 461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา  
 461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา  
 461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
 461 421 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
 461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
 461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 
 461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 
 461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
 461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
 461 512 สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
 461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวมัทนา   วังถนอมศักดิ์ 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)  
 M.S. (Human Resources Management) Central Michigan University, USA (2000) 
          M.Ed. (Educational Administration) Central Michigan University, USA (1999)  
          อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
   สังกัด 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
   ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2560). “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
                   การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556).” 
                   นครปฐม, ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 197 หน้า. 
          มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2559). “ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นตามความเห็นของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 
                   คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.” นครปฐม, ทุนวิจัยภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 188 หน้า. 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ: บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2560). “The evaluation of the PhD curriculum in  
                    Educational Administration (revised 2556 B.E.)” วารสารวิชาการ Veridian  
                   E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social  
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                   Sciences and Arts) ปีที่ 10, ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน): 348-361. (TCI กลุ่ม 1) 
          สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ์, ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                  วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                  สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 
          ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ: บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ต่อ) 
  มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2559). “The Administrator’s Views on Critical Skills and Knowledge  
                   Affecting School’s Education Quality.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                   Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)  
                   ปีที่ 9, ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม –ธันวาคม): 142-158. (TCI กลุ่ม 1) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี   
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

  461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 
  461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
  461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
  461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
  461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
  461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 
  461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 
  461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
  461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
  461 514 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
  461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์) 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑติศึกษา 

 

3. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวนุชนรา  รัตนศิระประภา 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

          ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย 

        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
        สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1)   
        นุชนรา  รัตนศิระประภา. (2557). “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน          
                    มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” วารสารวิชาการ      
                   Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
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                    สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) (เล่ม 1): 507-528.  
                    (TCI กลุ่ม 1) 
 
 

       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

       หนังสือ 

       นุชนรา  รัตนศิระประภา และประเสริฐ  อินทร์รักษ.์ (2560). การนิเทศการศึกษา: มโนทัศน์และ 
                 การปฏิบัติ Educational Supervision: Concept and Practice. พิมพ์ครั้งที่ 1  
                  นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
                  โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 246 หน้า. (ISBN 978-974-641-658-0( 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  

461 301 การนิเทศการศึกษา 
461 402 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 
461 403 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 408 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
461 410 การศึกษารายบุคคล 
461 413 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
461 414 การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน 
461 415 ปัญหาการนิเทศการบริหารการศึกษา 
461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ – นามสกุล 

นางสายสุดา  เตียเจริญ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

 ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544) 

 บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2534) 

   สังกัด  

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

   ผลงานวิจัย  

          ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   

สายสุดา เตียเจริญ และนิจวดี เจริญเกียรติบวร. (2560). “แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริม 

                      ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในโรงเรียน   

                      ประถมศึกษา”วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9, ฉบับที่ 2   

                      (กรกฎาคม-ธันวาคม): 23-36. (TCI กลุ่ม 2)   

 ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ และสายสุดา เตียเจริญ. (2560). “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อวารสารการ 

                      บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 

                      Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  

                       ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 1399-1416. (TCI กลุม่ 1)  

         สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
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                     วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                    “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
                     สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                    Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                     ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 1371 - 1392. (TCI กลุ่ม 1) 
         ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : Proceeding 
         สายสุดา เตียเจริญ. (2557). “ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนา 
                    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์           
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร” ใน Proceeding การประชุมน าเสนอผลงานวิจัย 
                   และวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557,  
                    23 – 36. วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นครปฐม.    
 

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 

461 401 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
461 416 การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
461 501 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 520 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา  

 

 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ชื่อ – นามสกุล 

นายศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544) 

ศศ.ม. (ไทยคดศีึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2540) 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย  

        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  

        สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 

  ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2558).“รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัย 

           สว่นภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม” วารสารวิชาการ Veridian  

           E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ 
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           สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558): 74-92.  

            (TCI กลุ่ม 1) 

             ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2557). “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 

                       และบทบัญญัติทางกฎหมายทีเกี่ยวข้อง” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  

                      มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

                        และศิลปะ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 845-862. (TCI กลุ่ม 1) 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่: บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ต่อ) 

            ศักดิพันธ์  ตันวิมลรตัน์. (2557). “รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง  

                       มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 

                      University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ   

                       ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 1007-1024. (TCI กลุ่ม 1) 

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 

461 412 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
461 414 การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน   
461 416 การบริหารการวิจัยและการบริหารวิชาการ 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 
461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 

 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

6. ชื่อ – นามสกุล 

นายสงวน  อินทร์รักษ์ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536) 

สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย 

   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  

                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  

                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 

                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  

                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1)          
          สงวน  อินทร์รักษ์. (2559). “ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา.” 
         วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22, ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม - ธันวาคม): 33-47. (TCI กลุม่ 2) 

          สงวน  อินทร์รักษ์. (2558). “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                   ของนักเรียนในพื้นท่ีชายขอบจังหวัดชายแดนภาคใต้.” วารสารบริหารการศึกษา               
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                  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน): 97-108. (เป็นไปตาม   
                   ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                   ยอมรับ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
                   ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557) 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 หนังสือ 

 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ์. (2559). ความรู้พื้นฐาน 
           ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4 นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
           จ านวน 368 หน้า .  

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 413 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 422 ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
MED 626304 การบริหารฐานโรงเรียน 
MED 626306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
MED 626307 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 
MED 626308 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
MED 626309 ปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
EDD 627302 ปฏิบัติบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
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ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

  

(อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ชื่อ – นามสกุล 

นายชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines,  

        Philippines (1985)   

M.A. (Psychology) Banaras Hindu University, India (1978) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2517) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

   ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2557). “การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียน                              
                    ประถมศึกษาพ้ืนที่ชายขอบภาคเหนือ.” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัย 
                   ศิลปากร ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน): 7–14. (TCI กลุ่ม 2) 
   ผลทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 หนังสือ 

          ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์. (2560). การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา.  
                  พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  .3 02 หน้า.  
          ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ.์ (2559). ความรู้พื้นฐาน 
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                  ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  .368 หน้า 
 

 
   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 30 ปี  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 422 ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
461 512 สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
461 513 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
461 515 สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

8. ชื่อ – นามสกุล 

นายวรกาญจน์  สุขสดเขียว 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2527) 

   สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

   ผลงานวิจัย 

       ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

        วรกาญจน์  สุขสดเขียว. (2560). “แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ             
                    การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                    ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม): 1082-1096. (TCI กลุ่ม 1) 
        วรกาญจน์  สุขสดเขียว, สุวรรณ  พิณตานนท์, ,มาเรียม  นิลพันธุ์, อนัน  ปั้นอินทร์, เอกชัย 
                    ภูมิระรื่น. (2560). “แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ             
                    การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                    ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม): 844-860. (TCI กลุ่ม 1) 
        สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
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                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                   “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ 
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 
   ผลทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 หนังสือ 
          วรกาญจน์  สุขสดเขียว, สุวรรณ  พิณตานนท์, ,มาเรียม  นิลพันธุ์, อนัน  ปั้นอินทร์,  
                    เอกชัย  ภูมิระรื่น. (2560). รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย 
                   การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.  
                    พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : ส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ 
                    สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนแพค จ ากัด. 296 หน้า. 
                      (ISBN 978-616-270-134-4)  

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 415 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 416 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 513 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
461 515 สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว) 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 

 

1. ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี  

2. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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1. ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาใน 

    ระยะ 5 ปี    
           

 

 
ปีการศึกษา 

 

 
แผนการรับ
นักศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาจริง 
 

จ านวน
นักศึกษาคง

อยู่ 

 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ในระยะ 5 ปี 
 

ภาคต้น 
 

ภาคปลาย 
 

รวม 

2556 95 30 12 42 11 39 
2557 95 23 15 38 38 29 
2558 65 21 17 38 38 37 
2559 65 25 - 25 25 45 
2560 65 17 - 17 17 - 
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2. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556)              

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

 ตอนที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ข้อมูลเชิงคุณภาพของการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) 1) อาจารย์ประจ า

หล ักส ูตร จ านวน  3 คน  2 ) อาจารย ์ภ าคว ิช า อื ่น  อาจารย ์พ ิเศษ  กรรมการผู ้ท รงค ุณ ว ุฒ ิภ ายนอก                            

(สอบวิทยานิพนธ์) จ านวน 3 คน 5) ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คนและ 6) ผู ้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

จ านวน 3 คน 

  ข้อมูลเชิงปริมาณของการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา 2556 - 2559) จ านวน 133 คน โดยด าเนินการประเมิน

หลักสูตรทั้งระบบได้แก่ ด้านบริบท (context) ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) ด้านผลลัพธ์ 

(product) และข้อเสนอแนะในการพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการ

ด าเนินการประเมินหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

  1. ผลการประเมินหลักสูตร ด้านบริบท 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ด้านบริบทในประเด็นที่เกี่ยวกับความชัดเจนและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร ความสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ความสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจและจุดมุ่งหมายของภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการตอบสนองต่อสังคม ผู้เรียนและหน่วยงานของ

ผู้เรียน มีความเหมาะสมด ี
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ข้อ ประเด็นประเมิน x ̄ SD  ระดับความคิดเห็น 

1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.60 .438 มากที่สุด 
2 โครงสร้างของหลักสูตร 4.55 .464 มากที่สุด 
3 การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ผู้เรียน และ

หน่วยงานของผู้เรียน 
4.53 .500 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.56 .410 มากที่สุด 

   นักศึกษามีความเห็นว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้านบริบทโดย

ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.56, SD = .410) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าบริบทของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (x ̅= 4.60, SD = .438) โครงสร้างของ

หลักสูตร (x ̅ = 4.55, SD = .410) การตอบสนองสภาพความต้องการของสังคม ผู้เรียนและหน่วยงานของผู้เรียน 

(x ̅ = 4.52, SD = .500) ตามล าดับ 

  2. ผลการประเมินหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า 

  จากการสัมภาษณ์ พบว่า การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้านปัจจัย

น าเข้าประเด็นที่เกี่ยวกับความชัดเจน ความเหมาะสม ความทันสมัยและความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระในรายวิชา 

สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ความรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพของอาจารย์ ความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าที่และนักศึกษามี

ความเหมาะสมดี 
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ข้อ ประเด็นประเมิน x ̅ SD ระดับความคิดเห็น 
1 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 4.68 .753 มากที่สุด 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.73 .356 มากที่สุด 
3 คุณสมบัติของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ 4.40 .611 มาก 
4 สื่ อและอุปกรณ์ การเรียนการสอน เช่น  อุปกรณ์ โสต 

คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ หนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ 
4.01 .619 มาก 

5 สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ แหล่งข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ า สภาพแวดล้อม  
ที่จอดรถ 

4.21 .605 มาก 

 ภาพรวม 4.41 .433 มาก 

 
นักศึกษามีความเห็นว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้านปัจจัยน าเข้าโดย

ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (x̅= 4.41, SD = .433) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าปัจจัยน าเข้าของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด 2 ประเด็น เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (x̅= 4.73, SD = .356) และเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร (x̅= 4.68, SD = .763) และมีความเหมาะสมในระดับมาก 3 ประเด็น เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ดังนี้คือ คุณสมบัติของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ (x̅= 4.40, SD = .611) สิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานที่ 

แหล่งข้อมูลและแหล่ง เรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ า สภาพแวดล้อม ที่จอดรถ (x̅ = 4.21, SD = .605) 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ หนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ (x̅ = 
4.01, SD = .619) ตามล าดับ   

3. ผลการประเมินหลักสูตร ด้านกระบวนการ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้าน

กระบวนการ-ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของการด าเนินการตามแผนบริหารหลักสูตรการคัดเลือกนักศึกษา/
บุคลากร/เจ้าหน้าที่และอาจารย์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงาน
และการศึกษาดูงาน การวัดและประเมินผล รวมถึงระบบการดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าวิทยานิพนธ์มี
ความเหมาะสมดี 
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ข้อ ประเด็นประเมิน x̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1 การจัดการเรียนการสอน 4.56 .455 มากทีสุ่ด 
2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร-เช่น-การอบรมสัมมนา 

การบริการวิชาการ-การสร้างความสัมพันธ์พ่ีน้อง-การ
ส่งเสริมศีลธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.51 .545 มากที่สุด 

3 การวัดและประเมินผล   4.55 .530 มากที่สุด 
4 การฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน 4.43 .594 มาก 
5 การดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าดุษฎีนิพนธ์ 4.61 .558 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.53 .471 มากที่สุด 

นักศึกษามีความเห็นว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้านกระบวน    การ

โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, SD = .471) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 4 

ประเด็น เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ การดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าดุษฎีนิพนธ์-(x̅ 

= 4.61,-SD-=-.558) การจัดการเรียนการสอน-(x̅= 4.56, SD-=-.455)-การวัดและประเมินผล (x̅= 4.55, SD = 

.530) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (x̅= 4.51, SD = .545) และมีความเหมาะสมในระดับมาก 1 ประเด็น คือการ

ฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน (x̅= 4.43, SD = .594) 

4. ผลการประเมินหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้าน

ผลลัพธ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของดุษฎีบัณฑิต รวมถึงความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต มีความเหมาะสมและเป็นที่น่า
พอใจ 
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ข้อ ประเด็นประเมิน x ̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริบทของหลักสูตร 4.65 .490 มากที่สุด 
2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 4.48 .486 มาก 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการของหลักสูตร 4.55 .516 มากที่สุด 
4 การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.57 .482 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.56 .439 มากที่สุด 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยรวมในระดับมาก

ที่สุด (x̅= 4.56, SD = .439) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มากที่สุด 3 ประเด็นเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ความพึง

พอใจต่อบริบทของหลักสูตร (x̅= 4.65, SD = .490) การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (x̅ = 4.57, SD = 

.482) ความพึงพอใจต่อกระบวนการของหลักสูตร (x̅= 4.55, SD = .516) และระดับมาก 1 ประเด็น คือ ความพึงพอใจ

ต่อปัจจัยน าข้าวของหลักสูตร (x̅= 4.48, SD = .486)   
 

 



 

 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
              กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

เดิม ปรับปรุง จ านวน
หน่วยกิต
ที่แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวน
หน่วยกิต
ที่แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวน
หน่วยกิต
ที่แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวน
หน่วยกิตท่ี
แตกต่าง 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่า 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 5* 5*

 - 5* 5* 

วิชาพ้ืนฐาน - - - - - - 9 9 - 9 9 - 
วิชาบังคับ - - - - - - 24 24 - 24 24 - 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - - - - - 3 3 - 21 21 - 
วิทยานพินธ์  
(มีค่าเทียบเท่า) 

48 48 - 72 72 - 36 36 - 48 48 - 

รวม 48 48 - 72 72 - 72 72 - 102 102 - 
 

         หมายเหตุ เครื่องหมาย * ก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่มคีุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต และหรือนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา จ านวน 2 หน่วยกิต  
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      ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
                   กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
3.1.3.3  รายวิชาในหลักสูตร 3.1.3.3 รายวิชา 
            แบบ 1.1           แบบ 1.1 
            ก. ดุษฎีนิพนธ ์           วิทยานิพนธ์ 

                   461 541    ดุษฎีนิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)                           48   หน่วยกิต                461 691  วิทยานิพนธ์                         มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 

                                  (Doctoral Dissertation)                             (Thesis) 
            แบบ 1.2           แบบ 1.2 
           ก. ดุษฎีนิพนธ์            วิทยานิพนธ์          
                   461 542    ดุษฎีนิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)                     72   หน่วยกติ                 461 692  วิทยานิพนธ์                        มคี่าเทียบเท่า  72  หน่วยกิต  
                                  (Doctoral Dissertation)                               (Thesis) 
           แบบ 2.1           แบบ 2.1 

          วิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
          461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา                    3*(3-0-6) 
                       (Fundamentals in Educational Administration) 
          461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                     2*(2-0-4) 
                      (English for Educational Administrators)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
           ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน จ านวน  9  หน่วยกิต   วิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
           461 501  สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา               3(3-0-6)    461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา               3(3-0-6)  
                        (Applied Statistics for Educational Administration Research)                 (Applied Statistics for Educational Administration  

               Research) 
           461 502  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1              3(3-0-6)    461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                 3(3-0-6) 
                        (English Skills for Educational Administrators I)                (English Skills for Educational Administrators) 
           461 503  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2              2(2-0-4)    461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
                        (English Skills for Educational Administrators II)                (Innovation and Information Technology for  

                 Educational Administration) 
           461 504  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 1             3(3-0-6)         
                        (Information Technology for Educational Administration I)   
           461 531  การศึกษาอิสระ                                                         3(3-0-6)    
                        (Independent Study)    
           466 520  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1      3(3-0-6)    
                        (English for Doctoral Students in Education I)    
          หมายเหตุ  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามนัยแห่งข้อ 32.2.1 และ 32.2.5 ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ให้เลือกศึกษารายวิชา  
461 531 แทนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
           ข. กลุ่มวิชาหลัก        จ านวน 24  หน่วยกิต ประกอบด้วย    วิชาบังคับ   จ านวน 24  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
           วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน  21  หน่วยกิต    วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 21 หน่วยกิต 
            461 510  สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา                      3(2-2-5)    461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา                           3(3-0-6) 
                              (Seminar on Theory and Principle of Educational Administration)                       (Professional Development and Education Laws)  
            461 511  สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา                               3(2-2-5)    461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                                             3(3-0-6) 
                         (Seminar on Educational System Analysis)                (Academic Leadership) 
               461 512  สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา                 3(2-2-5)    461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                            3(3-0-6) 
                         (Seminar on Policy and Strategic Management in Education)                (Principles and Theories in Educational Administration) 
            461 513  สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้           3(2-2-5)    461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน                          3(3-0-6) 
                         (Seminar on Curriculum and Instruction Administration)                (Academic Affairs and Student Affairs Administration) 
            461 514  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                3(2-2-5)    461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                            3(3-0-6) 
                         (Seminar on Human Resources Management in Education)                (Human Resources Management) 
            461 515  สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป  3(2-2-5)    461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้                         3(3-0-6) 
                         (Seminar on Budget, Finance and General Administration)                (General Administration, Budgeting and   

               Educational Resources) 
            461 516  สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ              3(2-2-5)    461 617 นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา          3(3-0-6) 
                         (Seminar on Research and  Academic Services Administration)                 (Educational Policy, Planning and Quality Assurance)  
            วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน 3  หน่วยกิต    วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน 3 หน่วยกิต 
            461 517  การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา                                 3(0-6-3)    461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา                           3(0-6-3)  
                         (Internship in Educational Administration)                (Internship in Educational Administration)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
            ค. กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่ม
วิชาต่อไปนี้ 

    วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในวิชาเลือก 
กลุ่มท่ี 1 หรือ วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 ดังต่อไปนี้  

           วิชาเลือก กลุ่มที่ 1     วิชาเลือก กลุ่มที่ 1 
            461 520  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                          3(3-0-6)     461 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                            3(3-0-6) 
                         (Research Methodology for Educational Administration)                 (Research Methodology for Educational Administration)  
            461 521  ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                      3(3-0-6)     461 622 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                        3(3-0-6)  
                         (Organization Theory and Theory in Administration)                   (Organization Theory and Administration Theory) 
            461 522  การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา               3(3-0-6)     461 623 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา                3(3-0-6)  
                         (Educational Policy and Planning Development)                     (Educational Policy and Planning Development) 
            461 523  การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                   3(3-0-6)     461 624 การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                    3(3-0-6)  
                         (Planning and Education Change)                 (Planning and Education Change)  
            461 524  การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากร                    3(3-0-6) 
                         มนุษย์ในการบริหารการศึกษา 

    461 625 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             3(3-0-6)  
                ในการบริหารการศึกษา  

                         (Manpower Planning and Human Resource Development in   
                         Educational Administration) 

             (Manpower Planning and Human Resources Development  
             In Educational Administration) 

            461 525  ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า                                            3(3-0-6)     461 626 ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า                                             3(3-0-6)  
                         (Leadership for The Next Decade)                 (Leadership for the Next Decade) 
            461 526  การบริหารโครงการ                                                  3(3-0-6)     461 627 การบริหารโครงการ                                                    3(3-0-6)  
                         (Project Management)                 (Project Management)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
            461 527  ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย     3(3-0-6)     461 628 ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย      3(3-0-6)  
                         (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems)                 (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems)  
            461 528  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทาง                3(3-0-6) 
                         การบริหารการศึกษา     

    461 629 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ             3(3-0-6)  
                บริหารการศึกษา 

                         (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)                  (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration) 
            461 529  พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                      3(3-0-6)  
                         (Supervisory Behavior in Educational Administration)  
            466 521  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2     3(3-0-6)  
                         (English for Doctoral Students in Education II)  
            461 500  ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                           3(3-0-6) วิชาเลือกกลุ่มที่ 2   

461 631 การศึกษาอิสระ                                                          3(2-2-5) 
                         (Foundation in Educational Administration)                  (Independent Study)  
            461 502  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1             3(3-0-6)    461 632 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                         3(3-0-6)  
                         (English Skills for Educational Administrators I)                 (Supervisory Behavior in Educational Administration) 
            461 503  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2             2(2-0-4)    461 633 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร                   3(3-0-6)  
                         (English Skills for Educational Administrators II)                    (Ethics and Social Etiquettes for Administrators)  
            461 505  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 2            3(3-0-6)    461 634 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                      3(2-2-5)  
                         (Information Technology for Educational Administration II)                  (Seminar on Educational Administration)  
            461 531  การศึกษาอิสระ                                                        3(3-0-6)    461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                                     3(3-0-6)  
                         (Independent Study)                (Comparative Educational Administration) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
            461 532  จริยธรรมและมรรยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร                 3(3-0-6)    461 636 สัมมนาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม                          3(2-2-5)  

               กับการบริหารการศึกษา   
                         (Ethics and Social Etiquette for Administrators             (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related 

to   
            Educational Administration) 

            461 533  สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                   3(2-2-5)    461 637 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา                 3(2-2-5) 
                         (Seminar on Educational Administration)                (Seminar on Research Design for Educational Administration) 
            461 534  สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา                   3(2-2-5)    461 638 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
                         (Seminar on Educational Policy and Planning)                (Qualitative Research Design in Educational Administration) 

 
            461 536  สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                     3(2-2-5) 
                         กับการบริหารการศึกษา  
                         (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related   
                         to Educational Administration) 
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           ง. ดุษฎีนิพนธ์      วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 
            461 543  ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                               36   หน่วยกิต     461 693 วิทยานิพนธ์                                     มคี่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต  
                         (Doctoral Dissertation)                 (Thesis) 
  
  
  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
           แบบ 2.2     แบบ 2.2 

    วิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
          461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา                    3*(3-0-6) 
                       (Fundamentals in Educational Administration) 
          461 652 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                     2*(2-0-4) 
                      (English for Educational Administrators) 

           ก.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน  9  หน่วยกิต     วิชาพื้นฐาน  จ านวน 9 หน่วยกิต  
            461 501  สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา              3(3-0-6)      461 601 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา              3(3-0-6)  
                         (Applied Statistics for Educational Administration Research)                  (Applied Statistics for Educational Administration Research) 
            461 502  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1             3(3-0-6)      461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                3(3-0-6) 
                         (English Skills for Educational Administrators I )                  (English Skills for Educational Administrators)  
            461 503  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2             2(2-0-4)     461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
                         (English Skills for Educational Administrators II)                  (Innovation and Information Technology for Educational 
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            461 504  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 1            3(3-0-6)                  Administration)  
                         (Information Technology for Educational Administration I)  
            461 531  การศึกษาอิสระ                                                        3(3-0-6)  
                         (Independent Study)   
            466 520  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1     3(3-0-6)  
                         (English for Doctoral Students in Education I) 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
           หมายเหตุ   นั กศึกษาที่ มี คุณสมบั ติ ตามนั ยแห่ งข้อ 32.2.1 และ 32.2 .5                      
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550                     
ให้เลือกศึกษารายวิชา 461 531 แทนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

 

           ข. กลุ่มวิชาหลัก   จ านวน  24  หน่วยกิต ประกอบด้วย     วิชาบังคับ  จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
              วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน  21  หน่วยกิต     วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต 
            461 510  สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา                      3(2-2-5)     461 611 การพัฒนาวิชาชีพและกฎหมายการศึกษา                          3(3-0-6) 
                         (Seminar on Theory and Principle of Educational Administration)                 (Professional Development and  

                Education Laws)          
            461 511  สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา                               3(2-2-5)     461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                                            3(3-0-6) 
                         (Seminar on Educational System Analysis)                  (Academic Leadership) 
            461 512  สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา                3(2-2-5)     461 613 หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                           3(3-0-6) 
                         (Seminar on Policy and Strategic Management in Education)                 (Principles and Theories in Educational  

                 Administration) 
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            461 513  สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้           3(2-2-5)      461 614 การบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน                         3(3-0-6) 
                         (Seminar on Curriculum and Instruction Administration)                 (Academic Affairs and Student Affairs Administration) 
            461 514  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                3(2-2-5)     461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                           3(3-0-6) 
                         (Seminar on Human Resources Management in Education)                 (Human Resources Management ) 
            461 515  สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป  3(2-2-5)     461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้                        3(3-0-6) 
                         (Seminar on Budget, Finance and General Administration)                 (General Administration, Budgeting  

                and Educational Resources) 
  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
            461 516  สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ               3(2-2-5) 
                         (Seminar on Research and  Academic Services  

    461 617 นโยบาย การวางแผน และการประกันคุณภาพ                    3(3-0-6)  
                การศึกษา 

                           Administration)                 (Educational Policy, Planning and Quality Assurance) 
               วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน 3  หน่วยกิต     วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
            461 517  การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา                                 3(0-6-3)     461 641 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา                          3(0-6-3) 
                         (Internship in Educational Administration)                 (Internship in Educational Administration) 
            ค. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่ม
วิชาต่อไปนี้ 

    วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในวิชาเลือกกลุ่ม
ที่ 1 หรือ วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 ดังต่อไปนี้ 

               วิชาเลือก กลุ่มที่ 1     วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 
            461 520  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                          3(3-0-6)     461 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                            3(3-0-6) 
                         (Research Methodology for Educational Administration)                 (Research Methodology for Educational  Administration) 
            461 521  ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                      3(3-0-6)     461 622 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                        3(3-0-6) 
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                         (Organization Theory and Theory in Administration)                    (Organization Theory and Administration Theory)  
            461 522  การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา               3(3-0-6)     461 623 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา                3(3-0-6)  
                         (Educational Policy and Planning Development)                   (Educational Policy and Planning Development)  
            461 523  การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                   3(3-0-6)     461 624 การวางแผนกบัการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                    3(3-0-6)  
                         (Planning and Education Change)               (Planning and Education Change) 
            461 524  การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6) 
                         ในการบริหารการศึกษา 

     461 625 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6)  
                 ในการบริหารการศึกษา 

                         (Manpower Planning and Human Resource Development in   
                         Educational Administration) 

              (Manpower Planning and Human Resources Development 
                 in  Educational Administration) 

            461 525  ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า                                            3(3-0-6)      461 626 ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า                                            3(3-0-6)  
                         (Leadership for The Next Decade)                  (Leadership for the Next Decade)  
            461 526  การบริหารโครงการ                                                  3(3-0-6)      461 627 การบริหารโครงการ                                                   3(3-0-6)  
                         (Project Management)                  (Project Management)  
 
            461 527  ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย               3(3-0-6)    461 628 ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย     3(3-0-6)  
                         (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems)                  (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems)  
            461 528  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการ           3(3-0-6)                            
                         บริหารการศึกษา 

  461 629 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทาง                 3(3-0-6) 
                 การบริหารการศึกษา  

                           (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)                   (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)  
            461 529  พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                      3(3-0-6)  
                         (Supervisory Behavior in Educational Administration)   
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            466 521  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2     3(3-0-6)  
                         (English for Doctoral Students in Education II)  
  
  
  
                วิชาเลือก กลุ่มที่ 2     วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 
            461 500  ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                           3(3-0-6)      461 631 การศึกษาอิสระ                                                        3(2-2-5)  
                         (Foundation in Educational Administration)                  (Independent Study)  
            461 502  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1             3(3-0-6)      461 632 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา                       3(3-0-6) 

     
                         (English Skills for Educational Administrators I)                     (Supervisory Behavior in Educational Administration) 
            461 503  ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2             2(2-0-4)      461 633 จริยธรรมและมรรยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร                 3(3-0-6) 
                         (English Skills for Educational Administrators II)                  (Ethics and Social Etiquettes for Administrators)  
            461 505  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 2            3(3-0-6)      461 634 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                    3(2-2-5)  
                         (Information Technology for Educational Administration II)               (Seminar on Educational Administration) 
            461 530  สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา               3(2-2-5)      461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                                   3(3-0-6)  
                         (Seminar on Research Design for Educational Administration)               (Comparative Educational Administration) 
            461 531  การศึกษาอิสระ                                                        3(3-0-6)      461 636 สัมมนาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม กับการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
                         (Independent Study) 
            461 532  จริยธรรมและมรรยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร                 3(3-0-6) 
                         (Ethics and Social Etiquette for Administrators) 

                (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems  
                 Related to Educational Administration) 
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            461 533  สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                   3(2-2-5) 
                         (Seminar on Educational Administration) 

 
 

  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

            461 534  สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา                   3(2-2-5)   461 637 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา                  3(2-2-5) 
                          (Seminar on Educational Policy and Planning)               (Seminar on Research Design for Educational Administration) 
            461 535  สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ                          3(2-2-5)   461 638 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการบริหารการศึกษา    3(3-0-6)  
                        (Seminar on Comparative Educational Administration) 
           461 536  สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                       3(2-2-5 
                        กับการบริหารการศึกษา 
                        (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related  
                         to Educational Administration 

                 (Qualitative Research Design in Educational    Administration) 
 
 
 

          ง. ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต) 
            461 544  ดุษฎีนิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)                                 48   หนว่ยกิต    461 694  วิทยานิพนธ์                                     มคี่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
                         (Doctoral Dissertation)                 (Thesis) 

 
       หมายเหตุ: * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

461 601 Applied Statistics for Educational Administration Research  
           Statistical method for educational administration research, 

application of multi-variety statistics in data analysis, especially for 
quantitative estimates. 

  

461 602 English Skills for Educational Administrators  
           Developing English skills in listening, speaking, reading and writing 

in advanced level that related to communication English for educational 
administrators. 

  

461 603 Innovation and Information Technology for Educational Administration 
          Principles, methods and knowledge concepts of innovation and 

information technology for educational administration and, learning about 
applied software; and being able to utilize their application in educational 
administration. 

  
461 611 Professional Development and Education Laws 
          Spirit and ideology of quality educational administrators, knowledge 

management for school administration, professionalism of administrators, 
professional standards for administrators, research for professional 
development and education laws. 

  
461 612   Academic Leadership 
         Global and social changes, transformational leadership, leader 

behavior, leadership, forming educational resource alliances, networking, 
educational supervision for teacher’s development and school task 
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supervision for enhancing student’s learning, risk and conflict management, 
interaction with colleagues and development, relations between the school 
and community. 

  
 

461 613 Principles and Theories in Educational Administration 
        Principles, theories, processes and functions of administration; selecting 

principles, theories, processes of administration according to the macro and 
social contexts.       

  
461 614 Academic Affairs and Student Affairs Administration 
        Academic affairs for quality and excellence, curriculum and school 

curriculum development, instruction and extracurricular activities, 
measurement and assessment of learning, extracurricular and student 
activities administration for student potential improvement of 
management, critical thinking, and life skills, child care administration, 
enhancing discipline, morality, ethics and esprit de corps. 

  
461 615 Human Resources Management  
        Human Resources Management, good governance, integrity, morality, 

ethics and The Teachers’ Council of Thailand professional code of conduct for 
school and educational administrators, role modeling, public service and 
social sacrifice, and ethical behavior.     

  
461 616 General Administration, Budgeting and Educational Resources 
        General administration, budgeting, supplies and school grounds, 

learning resources and environment management. 
 

  



 

 

153 
 

461 617 Educational Policy, Planning and Quality Assurance 
        Policy formulation, planning, strategic formulation and implementation in 

accordance with school environment and educational units to enhance 
education efficiency and effectiveness, principles and processes of educational 
quality assurance; internal and external quality assurance, school’s self-
assessment report for external auditing, educational quality assurance 
monitoring, and implementation for school and education improvement. 

  
461 621 Research Methodology for Educational Administration 
        Quantitative, qualitative, future and policy research design and 

methodology, sampling techniques, case study instrument development, 
quantitative and qualitative data gathering and analysis, problems in 
advanced statistical use, interpretation and evaluation, research synthesis 
and application for use in educational administration research. 

  
461 622 Organization Theory and Administration Theory  
        Organization theory and multi–level educational administration for 

the establishment of techniques, guidelines or strategies in educational 
administration, educational organization and decision – making for 
educational administration of organizational culture and diverse social 
values. 

  
461 623 Educational Policy and Planning Development 
        Concepts, philosophies and principles of policy formulation, 

implementation, and educational administration control; models for 
formulating educational policy responding to society’s current and future 
needs; study of educational planning systems and organization related to an 
organizational mission; models of planning, data collection, analysis, 
establishing alternatives, experimentation, feasibility, plan coordination and 
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evaluation for effective policy implementation. 
  
461 624 Planning and Education Change 
        World developments affecting education, environment and energy, 

information systems, educational organization as the agent for developing 
human resources and planning in related fields of study. 

  
461 625 Manpower Planning and Human Resources Development in 

Educational Administration 
        Problems in human resources development; strategic development of 

human resources in the changing society; human resources development 
models, concepts and processes through educational development, 
including assigning human resources in educational administration. 

461 626 Leadership for the Next Decade  
         Information, trends, and social factors; in future of affecting leadership; 

influence of regional and global institutions and social environments which 
affect leadership, the development of leadership in the changing world. 
 

461 627 Project Management 
        Principles, theories and researches related to project formulation, 

project implementation, project evaluation and reporting. 
  
461 628 Current Issues and Trends in Thai Educational System 
        Historical change and development of the modern Thai educational 

system; reform, trends, new paradigm and regional/global developments 
affecting Thai educational administration in the future. 
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461 629 Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration 
        Rapid global developments affecting a paradigm shift and advancing 

effective innovation in educational administration. 
  
461 631 Independent Study  
        Inquiry into educational administration according to student’s interests 

in consultation with an advisor. 
  
461 632 Supervisory Behavior in Educational Administration 
        Concepts, principles, theories and practices in educational supervision, 

influence of educational philosophy affecting supervisory behavior in 
educational administration, analysis of clients for alternative supervision 
behavior of education administrators, research on theories related to 
educational organization effectiveness, role of educational administrators as 
change agents in educational supervision.  

  
461 633 Ethics and Social Etiquettes for Administrators 
        Administrational ethics and social etiquettes of educational 

administrators, comparing their code of conduct with other professional 
codes of conduct, including off-site exercises in social etiquettes, arts and 
cultures for understanding religious beliefs and cultures that should know 
how to interact with appropriately. 

  
461 634 Seminar on Educational Administration  
        Seminar on concepts, theories, research and educational administration 

problems on topics selected by groups of students. 
  
461 635 Comparative Educational Administration 
        Comparison between Thai educational administration and other 
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countries in the dimension of policy, principles, procedures, strategies, 
goals and effectiveness of educational administration which related to 
the social context. 

  
461 636 Seminar on Political, Economic, and Social Problems Related to 

Educational  Administration 
        Changes, problems and problem solving in politics, economy and 

society affecting educational administration; study of politics, economic 
and social development and evaluation’s of Thai educational system as 
guidelines for national development. 

  
461 637 Seminar on Research Design for Educational Administration 
        Considering appropriate educational administration dissertation 

research design using knowledge from statistics, research methodology and 
educational administration through group seminars, classroom presentations, 
or academic conferences for designing each doctoral student’s dissertation 
proposal.    

  
461 638 Qualitative Research Design in Educational Administration 
        Fundamental concepts of qualitative research, qualitative research 

methodology and design in educational administration, principles and 
methods of gathering and analyzing data and interpreting results, the 
presentation of the research conclusions, qualitative research evaluation 
and implications on educational administration. 

  
461 641   Internship in Educational Administration 
        Internship in school and educational administration according to 

minimum requirement of knowledge and competency standards of the 
Teachers’ Council of Thailand, including extra activity planning for school 
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and educational administrators lasting at least 90 hours (15 x 6 hours) 
and consisting of 50% in school administration and 50% in educational 
administration, leader training on educational administration activities, 
and either domestic or international excursions. 

  
461 651 Fundamentals in Educational Administration 
        Principles, concepts, theories of educational administration; Thai 

education principles and system; leadership in education and education 
planning. 

  
461 652 English for Educational Administrators 
        Advanced English skills development in reading and writing of 

academic articles in educational administration; practicing reading, and 
writing of dissertations and abstracts. 

  
461 691 Thesis 
        Student’s individual research to acquire knowledge related to the 

principles and theories of educational administration based upon the 
student’s interests and being able to write a doctoral dissertation in the 
form of a research report. 

  
 

461 692 Thesis 
        Student’s individual research to acquire knowledge related to the 

principles and theories of educational administration based upon the 
student’s interests by applying complex research methodology and being 
able to write a doctoral dissertation in the form of a research report. 
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461 693 Thesis 
        Student’s individual research to acquire knowledge related to the 

principles and theories of educational administration based upon the 
student’s interests and being able to write a doctoral dissertation in the 
form of a research report. 

  
461 694 Thesis 
        Student’s individual research to acquire knowledge related to the 

principles and theories of educational administration based upon the 
student’s interests by applying differences in research methodology   and 
being able to write a doctoral dissertation in the form of a research 
report. 

 

 



 

 

1 
 

ตารางการปรับแก้ไขหลักสูตร ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 

ชื่อหลักสูตร  

              หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
1.  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข้อ 4. กำรเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถำบันอื่น ที่ประชุมเสนอ
ให้ระบุข้อควำมเกี่ยวกับกำรเทียบเคียงหลักสูตรของมหำวิทยำลัยศิลปำกรกับมหำวิทยำลัยอ่ืนโดย
ระบุชื่อสถำบันที่น ำมำเทียบเคียง และเพ่ิมข้อมูลว่ำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร มีควำม
แตกต่ำงจำกหลักสูตรของสถำบันที่น ำมำเทียบเคียงอย่ำงไร 

ไดด้ าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 

2. แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญำเอก 
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    2.1.1 ข้อ 7. รูปแบบของหลักสูตร ข้อ 7.2 ภำษำท่ีใช้ ให้ปรับแก้จำก  
  “ หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย 
   หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ (ระบุภำษำ)............ 
    หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ (ระบุภำษำ) 
ภำษำอังกฤษ”   เป็น  
  “ หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย 
   หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ (ระบุภำษำ)............ 

 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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    หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ (ระบุภำษำ).......”  
  ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ให้สอดคล้องกันด้วย 
     

 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                              2.1.2 ข้อ 8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
     1) ข้อย่อยที่ 1 ให้ปรับแก้ค ำที่พิมพ์ผิดจำก “สถกำนศึกษำ” เป็น 
“สถำนศึกษำ”  
     2)  ให้ตัดข้อย่อยที่ 3 “ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก” ออก และ
เรียงล ำดับข้อใหม่  
     3) ข้อย่อยที่ 5 ให้ปรับแก้จำก “นักวิจัยทำงสังคมศำสตร์และ
พฤติกรรมศำสตร์” เป็น “นักวิจัยทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์”  
     ทั้ งนี้  ให้ปรับแก้ ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้
สอดคล้องกันด้วย 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดใน (มคอ.2) 
แล้ว 
 

                      2.2-หมวดที่  3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของ
หลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ ข้อ 1.4 หลักสูตรแบบ 2.2 ให้
ปรับแก้ข้อควำมจำก  
    “ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนหรือ
เทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยศิลปำกรรับรอง และมีผลกำรเรียนดี
มำก”  
    เป็น 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดใน (มคอ.2) 
แล้ว 
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    “ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนหรือ
เทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยศิลปำกรรับรอง และมีผลกำรเรียนดี
มำก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.50” 
    ทั้งนี้ให้ปรับแก้ข้อมูลในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้อง
กันด้วย 
 

 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  2.2.2 ข้อ 3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน ข้อ 3.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลำ
ศึกษำ ให้ปรับแก้จำก  
 “ จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำโท) มีค่ำเทียบเท่ำ 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำตรี) มีค่ำเทียบเท่ำ 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 (ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท) ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำตรี) ไม่น้อยกว่ำ  102 หน่วยกิต 
    แบบศึกษำเต็มเวลำ ส ำหรับแบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.1 

 ให้ศึกษำได้ไม่เกิน........6......ปีกำรศึกษำ 
 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน.....6....ภำคกำรศึกษำ 
 ส ำหรับแบบ 2.2 
 ให้ศึกษำได้ไม่เกิน..........6.....ปีกำรศึกษำ 
 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน.....8....ภำคกำรศึกษำ 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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    แบบศึกษำบำงเวลำ  ให้ศึกษำได้ไม่เกิน..................ปีกำรศึกษำ 
        ส ำ เร็ จ ก ำ รศึ ก ษ ำ ได้ ไม่ ก่ อ น ... . . . . . .ภ ำค
กำรศึกษำ” 
เป็น 
 “ จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำโท) มีค่ำเทียบเท่ำ 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำตรี) มีค่ำเทียบเท่ำ 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 (ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท) ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 (ผู้เข้ำศึกษำท่ีส ำเร็จปริญญำตรี) ไม่น้อยกว่ำ  102 หน่วยกิต 
    แบบศึกษำเต็มเวลำ ส ำหรับแบบ 1.1 และแบบ 2.1 

 
 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                         แบบศึกษำเต็มเวลำ ส ำหรับแบบ 1.1 และแบบ 2.1 

 ให้ศึกษำได้ไม่เกิน........6......ปีกำรศึกษำ 
 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน.....6....ภำคกำรศึกษำ 
 ส ำหรับแบบ 1.2  
 ให้ศึกษำได้ไม่เกิน........8......ปีกำรศึกษำ 
 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน.....6....ภำคกำรศึกษำ 
 ส ำหรับแบบ 2.2 
 ให้ศึกษำได้ไม่เกิน..........8.....ปีกำรศึกษำ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  
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 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน.....8....ภำคกำรศึกษำ 
    แบบศึกษำบำงเวลำ  ให้ศึกษำได้ไม่เกิน..................ปีกำรศึกษำ 
        ส ำ เร็ จ ก ำ รศึ ก ษ ำ ได้ ไม่ ก่ อ น ... . . . . . .ภ ำค
กำรศึกษำ” 
 
           2.3 หมวดที่ 4 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ข้อ 1. กำรพัฒนำ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่ำข้อควำมในย่อหน้ำแรกไม่สัมพันธ์กับใน
ตำรำง ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน และปรับแก้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ให้
สอดคล้องกันด้วย 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  

           2.4 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ ข้อ 2. กำรทวนสอบมำตรฐำน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ข้อ 2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำ ที่ประชุมเสนอตัดข้อย่อยที่  (4) “กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอ่ืน โดยกำรส่ง
แบบสอบถำมหรือสอบถำมระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้  ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอ่ืน ๆ 
ของบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ” ออก 
ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกันด้วย 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดใน  (มคอ.2) 
แล้ว 
  

 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
         2.5 ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เพิ่มการระบุข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบท้ัง 8 ท่าน 
   ท้ังนี้ ให้เพิ่มการระบุเลขหน้าในแบบรายงานข้อมูลการพิจาณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกให้ครบทุกหน้า 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังได้ระบุเลขหน้าในแบบรายงานข้อมูล
การพิจาณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
ให้ครบทุกหน้าแล้ว 
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3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3.1 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
    3.1.1 ข้ อ  5 .2  ภ าษ า ท่ี ใช้  ให้ ป รับ แก้ จ าก  “ภาษ าไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ” เป็น “ภาษาไทย” 
    3.1.2 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     1)  ให้ตัดข้อย่อยท่ี 3 “ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก” ออก และ
เรียงล าดับข้อใหม่ 
     2) ข้อย่อยท่ี 5 ให้ปรับแก้จาก “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์” เป็น “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” 
    3.1.3 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ี
ประชุมเสนอให้ขยายความให้ชัดเจน โดยเพิ่มเรื่องเทคโนโลยีรูปแบบการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ภาพรวมของสังคมวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
ได้ปรับเพิ่มข้อความ เป็น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทยท่ี
มีอัตราการเกิดลดน้อยลงและการสาธารณสุขของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ประชากรมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น สัดส่วนประชากรใน
ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง ประชากรท่ีสูงอายุมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กอปรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมท่ีมี
ความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจึงมี
ความส าคัญ เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม โดยเฉพาะความเป็นสังคมเมืองท่ีมีความ
ซับซ้อน ทั้งในเชิงโครงสร้างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น 

 
 
 
 



 

 

7 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

       3.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร  
    3.2.1 ข้อ 1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ข้อ 1.2 ควำมส ำคัญ บรรทัดที่ 5 ให้ตัดข้อควำม “ของกำรเป็นผู้บริหำร” ที่พิมพ์ซ้ ำกันออก  
    3.2.2 ข้อ 2. แผนพัฒนำปรับปรุง  
     3.2.2.1  ตำรำงช่องแผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง ที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับลดระยะเวลำ ข้อ 1-3 จำก “5 ปี” เป็น “3 ปี”  
     3.2.2.2 ตำรำงช่องหลักฐำน/ตัวบ่งชี้  
       1) ล ำดับที่  2 ข้อ 2. ให้ปรับแก้ข้อควำมจำก “ผู้ ใช้
บัณฑิตมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ เจตคติ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนโดยเฉลี่ยในระดับดี ” 
เป็น “ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ เจตคติ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับด”ี  
       2) ล ำดับที่ 3 ข้อ 4. ให้ปรับแก้ข้อควำมจำก “จ ำนวน
รำยวิชำใช้กำรประเมินผลที่เน้นพัฒนำกำรของผู้เรียน” เป็น “จ ำนวนรำยวิชำที่ใช้กำรประเมินผลที่
เน้นพัฒนำกำรของผู้เรียน”     

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

        3.3  หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
    3.3.1 ข้อ 2.6 งบประมำณตำมแผน ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนตัวเลขใน
ตำรำงให้ถูกต้องเหมำะสม เนื่องจำกไม่มีเงินงบประมำณคงเหลือเพ่ือน ำมำพัฒนำหลักสูตร 
    3.3.2 ข้อ 3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ให้ปรับแก้
ข้อควำมจำก  

“แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
   1 วิชำพ้ืนฐำน      9 หน่วยกิต 
   2. วิชำบังคับ       24 หน่วยกิต 
   3. วิชำเลือก    ไม่น้อยกว่ำ   3 หน่วยกิต 
   4. วิชำเสริมพ้ืนฐำน    5 หน่วยกิต 
   5. วิทยำนิพนธ์   (มีค่ำเทียบเท่ำ)   36 หน่วยกิต 
 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต 
   1. วิชำพ้ืนฐำน      9 หน่วยกิต 
   2. วิชำบังคับ       24 หน่วยกิต 
  3. วิชำเลือก    ไม่น้อยกว่ำ   21 หน่วยกิต 
  4. วิชำเสริมพ้ืนฐำน  ไม่น้อยกว่ำ   5 หน่วยกิต 

    5. วิทยำนิพนธ์   (มีค่ำเทียบเท่ำ)   48 หน่วยกิต” 
  
 
 

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งทบทวนตัวเลขในตำรำงให้ถูกต้อง
เหมำะสม โดยมีมีเงินงบประมำณคงเหลือเพ่ือน ำมำพัฒนำหลักสูตร  
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

         เป็น 
“แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
  1. วิชำเสริมพ้ืนฐำน ไม่นับหน่วยกิต  5 หน่วยกิต 
   2. วิชำพ้ืนฐำน      9 หน่วยกิต 
   3. วิชำบังคับ              24 หน่วยกิต 
   4. วิชำเลือก    ไมน่้อยกว่ำ   3 หน่วยกิต 
   5. วิทยำนิพนธ์   (มีค่ำเทียบเท่ำ)          36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต 
  1. วิชำเสริมพ้ืนฐำน  ไมน่ับหน่วยกิต   5 หน่วยกิต 
   2. วิชำพ้ืนฐำน      9 หน่วยกิต 
   3. วิชำบังคับ       24 หน่วยกิต 
  4. วิชำเลือก    ไม่นอ้ยกว่ำ   21 หน่วยกิต 

    5. วิทยำนิพนธ์   (มีค่ำเทียบเท่ำ)   48 หน่วยกิต” 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนตัวเลขจ ำนวนหน่วยกิตของวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
เหมำะสมหรือไม่ 

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว ทั้งนี้ ได้ทบทวนตัวเลขจ ำนวนหน่วย               
กิตของวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต มีเหมำะสม 

3.3.3 ข้อ 3.1.3.3 รำยวิชำ แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ข้อ 3.4 และข้อ 4.4 รำยวิชำเสริมพ้ืนฐำน ให้
ย้ำยมำเป็นข้อ 3.1 และ 4.1 ตำมล ำดับ และให้เพ่ิมเครื่องหมำย “*” (ดอกจัน) หลังเลขจ ำนวน
หน่วยกิตจำก “3(3-0-6)” เป็น “3*(3-0-6) และ “2(2-0-4)” เป็น   “2*(2-0-4)” พร้อมทั้งเพ่ิม
หมำยเหตุไว้ ท้ำยหน้ำว่ำ “หมำยเหตุ : * หมำยถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผล

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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กำรศึกษำเป็น S หรือ U” 
 

 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3.3.4 ข้อ 3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้  
     1) ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคให้ถูกต้อง
เหมำะสม 
     2) รำยวิชำ 461 603 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส ำรสน เท ศ เพ่ื อก ำรบ ริ ห ำรก ำรศึ กษ ำ  (Innovation and Information Technology for 
Educational Administration) 3(3-0-6) ค ำอธิบ ำยรำยวิช ำภ ำษำอั งกฤษ ให้ ป รับแก้ จ ำก 
“ Principles, methods and concepts of innovation and information technology for 
educational administration and,. . . . ”  เ ป็ น   “Principles, methods and knowledge 
concepts of innovation and information technology for educational administration 
and,....” 

 
ได้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคให้ถูกต้องเหมำะสมแล้ว 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  “Principles, methods and concepts 
of innovation and information technology for educational 
administration and,....”  
เป็ น   “Principles, methods and knowledge concepts of innovation 
and information technology for educational administration and,....”   
 
 

                                         3) รำยวิชำ 461 611 กำรพัฒนำวิชำชีพและกฎหมำยกำรศึกษำ
(Professional Development and Education Laws) 3(3-0-6) ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ
ให้ปรับแก้จำก “The essence and compassion of quality educational administrators,
....” เป็น “Spirit and ideology of quality educational administrators,....” 
 
     4) รำยวิชำ 461 612 ควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร (Academic 
Leadership) 3(3-0-6) ค ำอ ธิ บ ำย รำย วิ ช ำภ ำษ ำอั งกฤษ ให้ ป รั บ แก้ จ ำก  “….leadership 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
จ า ก เ ดิ ม  “ The essence and compassion of quality educational 
administrators,. . . .”  เป็ น  “Spirit and ideology of quality educational 
administrators,....” 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
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behavior....” เป็น “....leader behavior….” 
      

 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                         5) รำยวิชำ 461 614 กำรบริหำรงำนวิชำกำรและกิจกำรนักเรียน 
(Academic Affairs and Student Affairs Administration) 3 (3 -0 -6 ) ค ำ อ ธิ บ ำ ย ร ำย วิ ช ำ
ภำษำไทย ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคให้ถูกต้องเหมำะสม ค ำอธิบำยรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษให้ปรับแก้จำก “…ethics and esprit de coup.” เป็น “....ethics and esprit de 
porps.” 
     6) รำยวิชำ 461 616 กำรบริหำรธุรกำร กำรเงิน และแหล่งเรียนรู้ 
(General Administration, Budgeting and Educational Resources) 3(3-0-6) เ ส น อ ใ ห้
ทบทวนกำรแปลค ำว่ำ “Budgeting” ว่ำ “กำรเงิน” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
จาก เดิ ม  Academic affairs for quality and excellence, curriculum and 
school curriculum development, instruction and extracurricular 
activities, measurement and assessment of learning, extracurricular 
and student activities administration for student potential 
improvement of management, critical thinking, and life skills, child 
care administration, enhancing discipline, morality, ethics and esprit 
de coup. 
เ ป็ น   Academic affairs for quality and excellence, curriculum and 
school curriculum development, instruction and extracurricular 
activities, measurement and assessment of learning, extracurricular 
and student activities administration for student potential 
improvement of management, critical thinking, and life skills, child 
care administration, enhancing discipline, morality, ethics and esprit 
de corps. 

                                         7) รำยวิชำ 461 617 นโยบำย กำรวำงแผน และกำรประกัน
คุ ณ ภ ำพ ก ำ รศึ ก ษ ำ  (Educational Policy, Planning and Quality Assurance) 3 (3 -0 -6 ) 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย ให้ปรับแก้จำก “....สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
บริหำรสถำนศึกษำและกำรศึกษำหลักกำรและกระบวนกำรในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ....” 
เป็น “....สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรสถำนศึกษำ  หลักกำรและ
กระบวนกำรในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ....”  
 
 

จากเดิม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและ
การศึกษาหลักการ และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา  
เป็น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา หลักการ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “.... concepts and processes of 
educationalquality assurance;...” เป็น “.... principles and processes of 
educationalquality assurance;...”                   

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
จ า ก เ ดิ ม  “ . . . .  concepts and processes of educational quality 
assurance;...”  
เป็น “.... principles and processes of educational quality assurance;...” 
  

                                       8) รำยวิชำ 461 621 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 
(Research Methodology for Educational Administration) 3 (3 -0 -6) ค ำอธิบ ำยรำยวิช ำ
ภำษำไทย ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคจำก “....ทั้งเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพปัญหำ ในกำรใช้สถิติชั้นสูง....” เป็น “....ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ปัญหำในกำรใช้สถิติ
ชั้นสูง....” 
 
 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบ ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์เว้นวรรค และเพ่ิมเติมข้อความในค าอธิบายรายวิชา 
จากเดิม “....การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณการ
วิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและการสุ่ม
ตัวอย่างการเลือกกรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพปัญหา ในการใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและ
การประเมินผลการสังเคราะห์งานวิจัยตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา”  
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เป็น “การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและการสุ่มตัวอย่าง การเลือก
กรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา
ในการใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและการประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจัย
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อจัดท าวิจัยทางการบริหารการศึกษา” 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                         9) รำยวิชำ 461 623 กำรพัฒนำนโยบำยและกำรวำงแผนทำง
กำรศึกษำ (Educational Policy and Planning Development) 3(3-0-6) ค ำอธิบำยรำยวิชำ
ภำษำไทย ให้ปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคจำก “แนวคิด ปรัชญำ และหลักกำรในกำรพัฒนำ
นโยบำยกระบวนกำรพัฒนำและก ำหนดนโยบำยกำรใช้นโยบำยเพ่ือควบคุมกำรบริหำรกำรศึกษำ
แบบจ ำลอง....” เป็น “แนวคิด ปรัชญำ และหลักกำรในกำรพัฒนำนโยบำย กระบวนกำรพัฒนำและ
ก ำหนดนโยบำย กำรใช้นโยบำยเพื่อควบคุมกำรบริหำรกำรศึกษำ แบบจ ำลอง....” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์เว้นวรรค 
จากเดิม “แนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบายกระบวนการพัฒนา
และก าหนดนโยบายการใช้นโยบายเพ่ือควบคุมการบริหารการศึกษาแบบจ าลอง 
ในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผนการศึกษาประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบรูปแบบของการวางแผนระบบ
การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดทางเลือกการทดลองใช้การ 
ประเมินความเป็นไปได้ในการน าแผนไปปฏิบัติการประสานแผนและการ 
ประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้ เพ่ือให้การก าหนดนโยบายมีผลใน
ทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง”   
เป็น “แนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนา 
และการก าหนดนโยบาย การใช้นโยบายเพ่ือควบคุมการบริหารการศึกษา 
แบบจ าลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผน
การศึกษาประเภทต่าง ๆ และหน้าที่ขององค์กร รูปแบบการวางแผน ระบบการ 
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดทางเลือก การทดลองใช้ การ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน าแผนไปปฏิบัติ  การประสานแผน และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้การก าหนดนโยบายมีผลในทางการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง”  
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                    10) รำยวิชำ 461 624 กำรวำงแผนกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ 
(Planning and Education Change) 3(3-0-6) ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก 
“ . . . . educational organization as the agent for developing human resources and 
planning in various fields of study.” เป็น “....educational organization as the agent for 
developing human resources and planning in related fields of study.”  
 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
จ า ก เดิ ม  World developments affecting education, environment and 
energy, information systems, educational organization as the agent for 
developing human resources and planning in various fields of study. 
เป็น World developments affecting education, environment and 
energy, information systems, educational organization as the agent 
for developing human resources and planning in related fields of 
study. 

                                   11) รำยวิชำ 461 626 ภำวะผู้น ำในทศวรรษหน้ำ (Leadership for 
The Next Decade) 3(3-0-6)  ชื่อรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Leadership for the 
Next Decade” ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย ให้ปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคจำก  
      “ข้อมูลแนวโน้มและปัจจัยทำงสังคม อนำคตที่มีผลต่อภำวะ
ผู้น ำอิทธิพลของสถำบัน และสิ่งแวดล้อมทำงสังคมทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีผลต่อภำวะผู้น ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในสังคมโลกท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ”  
      เป็น   
      “ข้อมูลแนวโน้มและปัจจัยทำงสังคมอนำคตที่มีผลต่อภำวะ
ผู้น ำ อิทธิพลของสถำบัน และสิ่งแวดล้อมทำงสังคมทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีผลต่อภำวะผู้น ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในสังคมโลกท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ” 
 
 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จากเดิม Leadership for The Next Decade เป็น Leadership for the Next 
Decade 
และได้ปรับแกรู้ปแบบค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทยกำรพิมพ์เว้นวรรคจำก  
        “ข้อมูลแนวโน้มและปัจจัยทำงสังคม อนำคตที่มีผลต่อภำวะผู้น ำ อิทธิพล
ของสถำบัน และสิ่งแวดล้อมทำงสังคมทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีผลต่อภำวะ
ผู้น ำตลอดจนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในสังคมโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ”  
        เป็น  
        “ข้อมูล แนวโน้ม และปัจจัยทำงสังคม อนำคตที่มีผลต่อภำวะผู้น ำ อิทธิพล
ของสถำบัน และสิ่งแวดล้อมทำงสังคมทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีผลต่อภำวะ
ผู้น ำตลอดจนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในสังคมโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ” 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                      ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก  
      “Information, trends, and social factors in the future  
that affect leadership, the influence of regional and global institutions and social  
environments which affect leadership, the development of leadership in the 
changing world”    
      เป็น   
       “Information, trends, and social factors; in future of 
affecting leadership; influence of regional and global institutions and social 
environments which affect leadership, development of leadership in the changing 
world” 

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ  
          “ Information, trends, and social factors in the future that 
affect leadership, the influence of regional and global institutions and 
social environments which affect leadership, the development of 
leadership in the changing world”   
         เป็น 
         “Information, trends, and social factors; in future of affecting 
leadership; influence of regional and global institutions and social 
environments which affect leadership, development of leadership in 
the changing world” 
 

                                12) รำยวิชำ 461 627 กำรบริหำรโครงกำร (Project Management)    
3(3-0-6) ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “Principles, theories and research 
related to project formulation,....” เป็น “Principles, theories and researches related 
to project formulation,....” 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
จากเดิม  
        Principles, theories and research related to project formulation, 
project implementation, project evaluation and reporting.  
เป็น 
        Principles, theories and researches related to project 
formulation, project implementation, project evaluation and 
reporting. 



 

 

17 
 

 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                13) รำยวิชำ 461 628 ประเด็นปัญหำปัจจุบันและแนวโน้มในระบบ
กำรศึกษำไทย (Current Issues and Trends in Thai Educational System) 3(3-0-6) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “Historical change and development of the 
modern Thai educational system; reform, trends, and regional/global….” เป็น 
“Historical change and development of the modern Thai educational system; 
reform, trends, new paradigm and regional/global….” 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
จากเดิม  
         Historical change and development of the modern Thai educational 
system; reform, trends, and regional/global developments affecting Thai 
educational administration in the future.  
เป็น 
        Historical change and development of the modern Thai educational 
system; reform, trends, new paradigm and regional/global developments 
affecting Thai educational administration in the future. 
 

     14) รำยวิชำ 461 629 กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม  
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)  
3(3-0-6) ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “The global developments that are  
rapidly affecting a paradigm shift advancing effective innovation in educational  
administration.”  เป็ น  “Rapid global developments affecting a paradigm shift and  
advancing effective innovation in educational administration.”      

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
จากเดิม  
      The global developments that are rapidly affecting a paradigm 
shift advancing effective innovation in educational administration.  
เป็น   
      Rapid global developments affecting a paradigm shift and 
advancing effective innovation in educational administration.  
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

            15) รำยวิชำ 461 631 กำรศึกษำอิสระ (Independent Study) 3(2-2-5)  
ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย ให้ปรับแก้จำก “....และให้ควำมเห็นชอบของอำจำรย์” เป็น “....และให้ 
ควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ” ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “student”  
เป็น “student’s”  

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
โดยปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
จากเดิม 
     การค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดตามความ
สนใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการแนะน าให้ค าปรึกษา และให้ความ
เห็นชอบของอาจารย์ 
      Inquiry into educational administration according to student 
interests in consultation with an advisor.  
เป็น 
     การค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดตามความ
สนใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการแนะน าให้ค าปรึกษาและให้ความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จากเดิม  “student”  เป็น “student’s” 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                 16) รายวิชา 461 632 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 
(Supervisory Behavior in Educational Administration) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ให้ตรวจสอบการพิมพ์เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก  
      “ Concepts, principles, theories and practices in 
educational supervision, the influence of educational philosophy affecting 
supervisory behavior in educational administration, the analysis of clients for 
alternative supervision behavior of education administrators, research on theories 
related to educational organization effectiveness, the role of educational 
administrators as change agents in educational supervision.”  
      เป็น 
      “Concepts, principles, theories and practices in 
educational supervision, influence of educational philosophy affecting supervisory 
behavior in educational administration, analysis of clients for alternative supervision 
behavior of education administrators, research on theories related to educational 
organization effectiveness, role of educational administrators as change agents in 
educational supervision.” 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งตรวจสอบการพิมพ์เว้นวรรคตอนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ถูกต้อง
แล้ว 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ า ก เดิ ม  “ Concepts, principles, theories and practices in educational 
supervision, the influence of educational philosophy affecting supervisory 
behavior in educational administration, the analysis of clients for 
alternative supervision behavior of education administrators, research on 
theories related to educational organization effectiveness, the role of 
educational administrators as change agents in educational supervision.” 
 
เ ป็ น  Concepts, principles, theories and practices in educational 
supervision, influence of educational philosophy affecting supervisory 
behavior in educational administration, analysis of clients for alternative 
supervision behavior of education administrators, research on theories 
related to educational organization effectiveness, role of educational 
administrators as change agents in educational supervision. 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                              17) รายวิชา 461 633 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร 
(Ethics and Social Etiquettes for Administrators) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ให้ปรับแก้จาก  
      “ . . . .  arts and cultures for understanding religious 
beliefs and cultures that administrators should know how interact with 
respectfully.” 
      เป็น 
      “. . . .  arts and cultures for understanding religious 
beliefs and cultures that should know how to interact with appropriately.” 
 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ  
จากเดิ ม Administrational ethics and social etiquettes of educational 
administrators, comparing their code of conduct with other 
professional codes of conduct, including off-site exercises in social 
etiquettes, arts and cultures for understanding religious beliefs and 
cultures that administrators should know how interact with 
respectfully. 
เป็น  
    Administrational ethics and social etiquettes of educational 
administrators, comparing their code of conduct with other 
professional codes of conduct, including off-site exercises in social 
etiquettes, arts and cultures for understanding religious beliefs and 
cultures that should know how to interact with appropriately. 
 

                                18) รำยวิชำ 461 634 สัมมนำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ (Seminar on 
Educational Administration) 3 (2 -2 -5) ค ำอธิบำยรำยวิ ชำภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก 
“Seminar about concepts,....” เป็น “Seminar on concepts,....” 
 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
จากเดิม Seminar about concepts, theories, research and educational 
administration problems on topics selected by groups of students. 
 

เ ป็ น  Seminar on concepts, theories, research and educational 
administration problems on topics selected by groups of students. 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

     19) รำยวิชำ 461 636 สัมมนำปัญหำด้ำนกำรเมืองเศรษฐกิจสังคมกับ
กำรบริหำรกำรศึกษำ (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related to 
Educational Administration) 3(2-2-5) ชื่อรำยวิชำภำษำอังกฤษให้ปรับแก้เป็น “Seminar on 
Political, Economic, and Social Problems Related to Educational Administration” 
ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ให้ ปรับแก้จำก “...and evaluation’s influence on Thai 
educational system as guidelines to accommodate national development.”  เ ป็ น 
“...and evaluation’s of Thai educational system as guidelines for national 
development.” 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
จากเดิม  
Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related to 
Educational  Administration 
        Changes, problems and problem solving in politics, economy and 
society affecting educational administration; study of politics, economic 
and social development and evaluation’s influence on Thai 
educational system as guidelines to accommodate national 
development.  
เป็น 
Seminar on Political, Economic, and Social Problems Related to 
Educational  Administration 
        Changes, problems and problem solving in politics, economy and 
society affecting educational administration; study of politics, economic 
and social development-and evaluation’s of Thai educational system 
as guidelines for national development.  
 

                                        20) รำยวิชำ 461 641 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ  
(Internship in Educational Administration) 3(0-6-3) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อควำมว่ำ   
“มีกำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรสถำนศึกษำ และกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 90 ชั่วโมง (15 x 6 
ชั่วโมง)” ว่ำสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ 3 หน่วยกิตหรือไม่  ค ำอธิบำยรำยวิชำ

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และได้ทบทวนข้อควำมว่ำ   “มีกำรฝึก
ปฏิบัติกำรบริหำรสถำนศึกษำ และกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 90 ชั่วโมง 
(15 x 6 ชั่วโมง)” แล้ว โดยยืนยันกำรใช้ข้อควำมเดิม 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภำษำอังกฤษ ให้ปรับแก้จำก “…and either domestic or international internships.” เป็น  
“…and either domestic or international excursions.”  

จากเดิม and either domestic or international internships.  
เป็น “and either domestic or international excursions.” 

 
 

 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

                                 21) รำยวิชำ 461 651 ควำมรู้ พ้ืนฐำนทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ  
(Fundamentals in Educational Administration) 3 (3 -0 -6) ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย                        
ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบกำรพิมพ์เว้นวรรคจำก “หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรบริหำร
กำรศึกษำ หลักและระบบกำรศึกษำไทยภำวะผู้น ำ ทำงกำรศึกษำ และกำรวำงแผนกำรศึกษำ”                    
เป็น “หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักและระบบกำรศึกษำไทยภำวะผู้น ำทำง
กำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรศึกษำ” และให้เพ่ิมเงื่อนไขว่ำ “เงื่อนไข : วัดผลกำรศึกษำเป็น S   
หรือ U” โดยพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ ต่อจำกชื่อรำยวิชำภำษำอังกฤษ   

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบกำร
พิมพ์เว้นวรรคค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย 
จำกเดิม 
     หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลักและระบบการศึกษาไทย 
ภาวะผู้น า ทางการศึกษา และการวางแผนการศึกษา  
เป็น  
      เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
      หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลักและระบบการศึกษาไทย 
ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการวางแผนการศึกษา 

                                 22) รำยวิชำ 461 652 ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ (English 
for Educational Administrators) 2(2-0-4) ให้เพ่ิมเงื่อนไขว่ำ “เงื่อนไข : วัดผลกำรศึกษำเป็น S 
หรือ U” โดยพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ ต่อจำกชื่อรำยวิชำภำษำอังกฤษ  

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ  
       เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
        พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง ในลักษณะบทความ
ทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งฝึกทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียนบทคัดย่อ 

             3.4 หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล ข้อ 1. กำรพัฒนำ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่ำข้อควำมในย่อหน้ำแรกไม่สัมพันธ์กับใน
ตำรำง ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน และปรับแก้ในแบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำณำ

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับในตำรำงแล้ว 
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รำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำเอก ให้สอดคล้องกันด้วย 
 

 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

  3.5  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ ข้อ 2. กระบวนกำรทวนสอบ
มำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ข้อ 2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำ
ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ตัดข้อย่อยที่ (4) “กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอ่ืน โดยกำรส่งแบบสอบถำมหรือ
สอบถำมระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะ
จบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ” ออก ทั้งนี้ให้ปรับแก้ใน
แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำ
เอก ให้สอดคล้องกันด้วย     

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ตัดข้อย่อยที่ (4) “กำรประเมิน
จำกสถำนศึกษำอ่ืน โดยกำรส่งแบบสอบถำมหรือสอบถำมระดับควำมพึงพอใจใน
ด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำ
และเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ” ออกแล้ว และได้
ปรับแก้ในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำเอก ให้สอดคล้องกันแล้ว 

             3.6 หมวดที่ 7 ข้อ 1. กำรก ำกับมำตรฐำน ตำรำงช่องเป้ำหมำย เสนอให้ทบทวนปรับลด
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 5 ปี 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ทบทวนการปรับลดระยะเวลา 
จากเดิมท่ีก าหนดไว้ 5 ปี เป็น 3 ปี 

             3.7 ภำคผนวก ข ข้อมูลประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่ำเป็นผลงำนที่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ ตำมเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด
ไว้หรือไม่ หำกได้รับกำรเผยแพร่โดยเข้ำร่วมที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม ให้ย้ำยผลงำน
ไประบุในหัวข้อ Proceedings หรือหำกได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร ให้ย้ำยผลงำนไป
ระบุในหัวข้อ บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร หำกเป็นรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เก็บรวบรวม
หลักฐำนกำรเผยแพร่รำยงำนฉบับสมบูรณ์ไว้ เนื่องจำก สกอ. อำจมีกำรขอหลักฐำนกำรเผยแพร่
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ในภำยหลัง 
 
 

ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะแล้ว ทั้งนี้ได้เพ่ิมผลงานวิจัยของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ในหัวข้อ Proceedings ด้วย 



 

 

24 
 

              3.8 ภำคผนวก ค 2. สรุปรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลในเชิงตัวเลข และ
ผู้ให้ข้อมูลให้ชัดเจน 

ได้ด าเนินการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 

 

1 
 

ตารางการปรับแก้ไขหลักสูตร ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อหลักสูตร  

              หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
1. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 ให้พิจารณาทบทวนเนื้อหา
ของวัตถุประสงค์ในหลักสูตรตามข้อย่อยดังกล่าว โดยเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมเนื้อความเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการบริหารการศึกษาส าหรับดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรด้วย 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยปรับเพ่ิมเนื้อความ ดังนี้ 1.3.3 เพ่ือ
พัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา คิดวิเคราะห์        
ประเมินและปรับปรุงตนเอง มีจรรยาบรรณในการบริหารการศึกษา โดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

2. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ดังนี ้
    2.1 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
          2.1.1 ให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนและตรวจทานชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ซึ่ งมีการใช้ค าว่า “Management” แทนค าว่า                   
“การบริหาร” อย่างไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ศัพท์บัญญัติ หรือการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือการ
ใช้ศัพท์เฉพาะทางของสาขาวิชา โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “Administration” หรือปรับแก้การ
ใช้ค าจาก “การบริหาร” เป็น “การจัดการ” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอด
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย  

 
 
 
ไม่สามารถปรับแก้ค าว่า “Management เป็น Administration” หรือ “การ
บริหาร” เป็น “การจัดการ” ได้ เนื่องจากค าว่า Administration ไม่มีในระบบ 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
          2.1.2 ข้อ 1 แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต ให้ตรวจสอบและปรับแก้
ดังนี้ 
                 2.1.2.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต”                   
เป็น “วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต” 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 

                  2.1.2.2 รายวิชา 461 691 ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต                     
ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “วิทยานิพนธ์” ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
             อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ท่ีปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) ด้วย   

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

พร้อมทั้งปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดแล้ว 
 
  

          2.1.3 ข้อ 2 แบบ 1.2 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต ให้ตรวจสอบและปรับแก้
ดังนี้ 
                  2.1.3.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต” เป็น 
“วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต” 
                  2.1.3.2 รายวิชา 461 692 ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต ให้
พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “วิทยานิพนธ์” ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
                  อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ท่ีปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของ 
หลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย 

 
 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
พร้อมทั้งปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดแล้ว 
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การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
          2.1.4 ข้อ 3 แบบ 2.1 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
                  2.1.4.1 ข้อ 3.2 วิชาบังคับ ข้อ 3.2.1 วิชามาตรฐานความรู้ให้ตรวจสอบและปรับแก้
ดังนี้ 
                            2.1.4.1.1 รายวิชา 461 612 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Leadership in 
Academic Affairs) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการแปลความและ
การใช้ค าอย่างก ากวม โดยเสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ให้
ตรวจสอบและปรับแก้ท่ีปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย 
                            2.1.4.1.2 รายวิชา 461 615 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources Management) 3(3-0-6) ให้ พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้
ตรวจสอบว่ าควรมี  “s” ท้ ายค าว่ า  “Resource” หรือ ไม่ และให้ ป รับ แก้ ก ารใช้ ค าจาก 
“Management” เป็น “Administration” ทั้งนี้เสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมด้วย 
                            อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย 

 
 
 
ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ จากเดิม “ความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Leadership 
in Academic Affairs)” เป็ น  “ค ว าม เป็ น ผู้ น าท า งวิ ช าก า ร  (Academic 
Leadership)” 
 
ได้ ด า เนิ นการปรับแก้ต ามข้อ เสนอแนะแล้ ว  จาก เดิ ม  “Resource เป็ น 
Resources”  
ส่ ว น ค า ว่ า  “Management” เป็ น  “Administration” ยั ง ค ง ใ ช้ ค า ว่ า 
Management เหมือนเดิม เนื่องจาก Human Resources Administration ไม่มี
อยู่ในระบบ   
      ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) แล้ว 

                          2.1.4.1.3 รายวิชา 461 616 การบริหารธุรการ การเงิน และแหล่งเรียนรู้ 
(General Affairs Administration) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนการใช้ค าว่า “General Affairs” 
แทนค าว่า “ธุรการ” ในชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ตรวจสอบการแปลความและการใช้ค าว่า

ได้ ด า เนิ นการปรับแก้ตามข้อ เสนอแนะแล้ ว  จากเดิม  “General Affairs 
Administration เป็น General Administration,”  
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สอดคล้องกับชื่อรายวิชาภาษาไทย ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ
เหมาะสมตามบริบทของเนื้อความหรือไม่ ทั้งนี้เสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมด้วย 
                                       อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย 

 
 
 
       ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 

 
 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                2.1.4.2 ข้อ 3.3 วิชาเลือก ข้อ 3.3.1 วิชาเลือก กลุ่มที่ 1 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี ้
                          2.1.4.2.1 รายวิชา 461 622 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร (Organization 
Theory and Theory in Administration) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยเสนอแนะให้ปรับแก้ เป็น  “Organization Theory and Administration Theory” ทั้ งนี้ 
เพ่ือให้การแปลความและโครงสร้างทางภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
และเหมาะสมตามบริบทของเนื้อความ 
                                      อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย   

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จากเดิม “Organization Theory 
and Theory in Administration เป็น Organization Theory and 
Administration Theory” 
 
 
      ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 
 

                         2.1.4.2.2 รายวิชา 461 625 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในการบริหารการศึกษา (Manpower Planning and Human Resource Development 
in Educational Administration) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้
ตรวจสอบว่าควรเติม “s” ท้ายค าว่า “Resource” หรือไม่ ทั้งนี้เสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้
ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย  

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ ว จากเดิม  “Resource” เป็ น 
“Resources” 
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                                      อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย   
 

       ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 
  

                         2.1.4.2.3 รายวิชา 461 627 การบริหารโครงการ (Project Management)  
3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “Project  
Administration” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) ด้วย 
 

ยื น ยั น ก า ร ใ ช้ ค า เ ดิ ม  (Project Management) เ นื่ อ ง จ า ก  “Project 
Administration” ไม่มีอยู่ในระบบ  

 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
              2.1.4.3 ข้อ 3.3 วิชาเลือก ข้อ 3.3.2 วิชาเลือก กลุ่มที่ 2 รายวิชา 461 633 จริยธรรม 
และมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร (Ethics and Social Etiquette for Administrators) 3(3-
0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “Ethics and 
Social Etiquettes for Administrators” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอด
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จากเดิม “Ethics and Social 
Etiquette for Administrators เ ป็ น  Ethics and Social Etiquettes for 
Administrators” 
 
      ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 
 

              2.1.4.4 ข้อ 3.4 วิชาเสริมพ้ืนฐาน รายวิชา 461 651 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหาร
การศึกษา (Foundation in Educational Administration) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนชื่อ
รายวิช าภาษาอังกฤษ  โดย เสนอแนะให้ ป รับ แก้ เป็ น  “Fundamentals in Educational 
Administration” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) ด้วย   

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
จากเดิม “Foundation in Educational Administration เป็น Fundamentals 
in Educational Administration”  
      ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 



 

 

6 
 

 
             2.1.4.5 ข้อ 3.5 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
                       2.1.4.5.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต” 
เป็น “วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต” 
                       2.1.4.5.2 รายวิชา 461 693 ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “วิทยานิพนธ์” ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
                                    อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ท่ีปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย   

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
       ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 

 
 
 

การปรับแก้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
             2.1.4.6 ข้อ 4.5 ดุษฎีนพินธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หนว่ยกิต ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดงันี้ 
                       2.1.4.6.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต” เป็น 
“วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต” 
                       2.1.4.6.2 รายวิชา 461 694 ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต ให้
พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะให้ปรับแก้เป็น “วิทยานิพนธ์” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2556 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
                                   อนึ่ง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) ด้วย             

 
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
       ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ส่วนที่แก้ไขที่ปรากฏทุกแห่งตลอดรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ. 2) แล้ว 
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    2.2 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
         2.2.1 รายวิชา 461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา (English Skills for 
Educational Administrators) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะ
ให้ปรับเพิ่มเนื้อความเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกันด้วย                                                                                                                      

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
จากเดิม  
“461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา                  
              (English Skills for Educational Administrators) 3(3-0-6) 
         พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บริหารการศึกษา  
        Developing four English skills: listening, speaking, reading and writing 
related to communication in English for educational administrators.  
เป็น  
461 602 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา  
            (English Skills for Educational Administrators)  
            พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
ที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บริหารการศึกษา 
            Developing English skills in listening, speaking, reading and writing 
in advanced level that related to communication English for educational 
administrators. 
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การปรับแก ้ ผลการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
         2.2.2 รายวิชา 461 635 การบริห ารการศึ กษาเปรียบ เที ยบ  (Comparative Educational 
Administration) 3(3-0-6) ให้พิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยเสนอแนะให้ปรับเพิ่ม
เนื้อความเชิงเปรียบเทียบในบริบทด้านวิธีการ กระบวนการ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ความส าเร็จ และ
ประสิทธิผลให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย และการบริหารการศึกษาที่ทันสมัยและ
ก้าวหน้าในอนาคต ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
ด้วย    

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
เดิม  
461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ  
            (Comparative Educational Administration) 3(3-0-6) 
            การเปรียบเทียบ ปรัชญา หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาไทย
กับประเทศต่าง ๆ 
            Comparison between Thai educational administration philosophy, 
principles and practices and other countries. 
เป็น  
461 635 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 
            (Comparative Educational Administration) 
        การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศ             
ต่ าง ๆ ในด้านนโยบาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ยุทธศาสตร์  เป้ าหมาย                  
และประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสังคม 
         Comparison between Thai educational administration and other 
countries in the dimension of policy, principles, procedures, strategies, goals 
and effectiveness of educational administration which related to the social 
context. 

 


