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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คณะ/สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

(International Program)

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต สําหรับผู้เรียนแบบ 1.1 และ 2.1 (1)

60 หน่วยกิต สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (2) ท่ีประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบของหลักสูตร จําแนกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้

แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา จํานวน 48 หน่วยกิต
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แบบ 2.1(1) ศึกษารายวิชา และทําดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง โดยศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย

กิตและทําดุษฏีนิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1(2) ศึกษารายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทําดุษฎีนิพนธ์ทีมีคุณภาพสูง เป็นแบบสําหรับผู้

ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษารายวิชาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง จํานวน 36 หน่วยกิต รวม ไม่น้อย

กว่า 60 หน่วยกิต

5.2 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรจัดในลักษณะ

กิจกรรมนานาชาติ ในขั้นของการทําดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาชาวไทยสามารถเขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทยได้

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับท้ังนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.

2564

 ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน

พ.ศ. 2564

 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
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8.2 นักวิชาการ หรือนักการศึกษาท่ีมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ ท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ระดับดี

8.3 ผู้สอนในสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพสูงท่ีสามารถสอนหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษระดับดี

8.4 พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

8.5 นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา หรือที่ปรึกษาด้านการวิจัยในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือ

รัฐวิสาหกิจท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

8.6 อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือวิชาการที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year of

Graduation)

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร 3-21990016332-2 กศ.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2548

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2542

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2522

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ 3-14990014798-1 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2550

ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 2549

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2536

ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 2531

3 อาจารย์ ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์ 3-11990002767-5 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2552

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2535

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2529

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2526
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน:

จัดการเรียนการสอนท่ี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กอปร

กับการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ อีกทั้ง

แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของคนระหว่างประเทศ และสภาพการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไร้พรมแดนและ

เกิดเทคโนโลยีที่หลากหลาย ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ทําให้ประเทศต่าง ๆ

ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่ต้องมีองค์ความรู้และความสามารถในการส่ือสารในระดับนานาชาติ อัน

ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรอบรู้ และ

มีทักษะในการสื่อสารระดับนานาชาติเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับ

ในสภาวะที่ประเทศต่าง ๆ เกือบทั้งโลกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้ต้องร่วมมือกันทั้งโลกเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในสภาวการณ์เช่นน้ี การจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นเป็นทางออกที่สําคัญประการหนึ่ง ที่จะต้องจัดหลักสูตรและการเรียนการ

สอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญและตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว รวมท้ังผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และมีสมรรถนะด้านไอซีทีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาท

ต่อชีวิตประจําวันสูง ยิ่งในสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเหล่านี้ ในส่วนของนักบริหารการศึกษา

ยิ่งจะต้องมีภาวะผู้นําท่ีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และต้องมีทักษะในการบริหารจัดการในการนํา

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ เข้าสู่กระบวนการบริหาร รวมถึงมีสมรรถนะสูงในการบริหาร

จัดการความเส่ียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากตัวแปรที่ซับซ้อนในสังคมดิจิทัล ซึ่งในภาวะเช่นนี้ จําเป็นต้อง

พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง ท่ีจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เผชิญแก้ปัญหา

และมีความเป็นผู้นําทางวิชาการในการเปล่ียนแปลงทางสังคม อีกทั้งภายใต้การเป็นสังคมดิจิทัลที่สามารถ

สื่อสาร เช่ือมโยงกันได้ทั่วโลก จึงจําเป็นต้องผลิตนักบริหารที่มีความเข้าใจบริบทโลกอันเป็นบริบทที่มีคาม

แตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมเพื่อให้นักบริหารการศึกษาเหล่านั้น สามารถจัดการศึกษาสนองต่อผู้เรียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นนานาชาติ ท่ีต้องต้องอาสัยอยู่ร่วมกันในสังคมโลกท่ีเป็นสังคมดิจิทัล ต่อไป

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง การรวมกลุ่มประชาคมโลก และการปรับเปลี่ยนสู่สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ประกอบกับคุรุสภาซึ่ง

เป็นองค์กรวิชาชีพก็ได้ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ไว้อย่างชัดเจน ในการนี้ เห็นว่าหลักสูตร

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นความจําเป็นเร่งด่วนในพัฒนาสมรรถนะ

และองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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องค์กรวิชาชีพและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในด้านความต้องการของ

ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบัน ผู้ทําหน้าที่ด้านบริหารการศึกษา

มากกว่าร้อยละ 80 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ ความเป็นผู้นํา

ทางวิชาการ โดยต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นจํานวนมาก (ตรวจสอบจากสถิติการรับสมัครเข้า

เรียนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ) อีกทั้งการที่ประเทศก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปบบทําให้การ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีความจําเป็นมากย่ิงขึ้น และการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร

ระดับสูง ได้ให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างเป็นเป็นรูปธรรม โดยมีการสอบ

หรือการให้แสดงวิสัยทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ทําให้ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไป

กับการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่น ๆ ของผู้บริหารการศึกษา จึงเป็นที่ต้องการและมีความจําเป็นมากขึ้น รวมถึงมี

ความต้องการของชาวต่างชาติอีกจํานวนมากที่ติดต่อสื่อสารและร้องขอเข้ามาเรียนระดับปริญญเอกในประเทศ

ไทย ที่วิทยาลัยต้องเปิดการเจรจาเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน ปีละ 3 - 4 รายการ ที่เป็นการเจรจาเพื่อขอเข้า

ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทําให้สถาบันเห็นว่า จําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งตอบสนองความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและบริบทการศึกษาของไทย และตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลที่ต้องการ

พัฒนาศักยภาพในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยจะต้องเป็นหลักสูตร ที่เน้นสร้างนักบริหารนักวิจัย ที่เข้าใจและรอบรู้

ในบริบทของสังคมดิจิทัล มีความเป็นผู้นําทางวิชาการในระดับสูง พร้อมท้ังมุ่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม

คุณภาพในการบริหารจัดการ และมุ่งให้มีทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารระดับนานาชาติ และเข้าใจและ

ยอมรับความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท่ีสามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานความแตกต่างได้

อย่างกลมกลืนและรองรับการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร:

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งประเทศไทยได้

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการนี้จึงจําเป็นต้อง

พัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงข้ึน มีคุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลง ด้านมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงคุรุสภาได้มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ในการน้ีจึงเกิดความ

จําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ให้มีความทันสมัย สามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษาให้มีสมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมที่ปรับเปล่ียน

อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างองค์ความรู้รองรับการเปล่ียนแปลงในสังคมดิจิทัลได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงจะต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย ท่ี

ทํางานด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมมายาวนาน ที่ประสงค์จะมีความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางาน



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 7

บริหารการศึกษา หรือเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาการศึกษากับนักบริหาร

การศึกษาท่ัวไป

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน:

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและนํา

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม มีความเป็นสากล มีการสร้างงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการ

วิชาการในสาขาวิชาทีม่ีความสําคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้น้ีในส่วนของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติ จาก

การเปิดสอนในระดับปริญญาโทมาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านผู้เรียนและ

ผู้สอนมาอย่างต่อเน่ือง เมื่อพบว่ามีความต้องการจากสังคมในการเรียกร้องการพัฒนาประสบการณ์ในระดับปริญญา

เอก จงึเป็นความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้

ความสามารถด้านการบริหารการศึกษา มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม

ด้านการวิจัยและร่วมศึกษาวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ด้วยการบริหารการศึกษาท้ังกับสังคมวงวิชาการและกับ

วิทยาลัยในฐานะองค์กรฝ่ายผลิต ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน

13.1รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน

ไม่มี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน

ไม่มี

13.3 การบริหารจัดการ

ไมมีการบริหารจัดการร่วม
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หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความสําคัญ

1.1 ปรัชญา/ปณิธานของหลักสูตร

ความเป็นผู้นําทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมโอกาสความสําเร็จในคุณภาพการจัด

การศึกษาขององค์กรทางการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีสมรรถนะในการบริหาร

จัดการแบบร่วมสมัย สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาในสังคมดิจิทัล และ

สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ

1.2.2 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์

แก้ปัญหา เผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวางแผนและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

1.2.3 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีภาวะผู้นําทางการศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการที่มีศักยภาพสูง เป็น

สมาชิกท่ีมีคุณค่าของวงวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายทาง

วิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.4 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการบริหารการศึกษา และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

1.3 ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือบริบทร่วมสมัย มุ่งให้เป็นหลักสูตรที่

สร้างนักคิด นักปฏิบัติและผู้นําทางวิชาการ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องตอบสนองความต้องการของนักการศึกษาจํานวนหน่ึงท่ีมีประสบการณ์ด้าน

การศึกษาหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและมีประสบการณ์ด้านการวิจัย ท่ีต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิและ

ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อนําความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษาไปใช้ใน

การพัฒนางานด้านการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

2. แผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีแผนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี

รายละเอียดของการพัฒนา/การเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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แผนการพัฒนา/

การเปล่ียนแปลง

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า

ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และองค์กรวิชาชีพกําหนด

(Curriculum Development)

มุ่งกําหนดสมรรถนะด้านผู้เรียน

แนวการจัดประสบการณืการ

เรียนรู้และแนวทางการวัด

ประเมินผลเพ่ือรับรองสมรรถนะ

ท่ีเป็นรูปธรรม

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับหลักสูตร

ท่ีได้มาตรฐาน

1.2 กําหนดสมรรถนะช้ันปี ระบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น Work-

Integrated Learning และแนวทางการ

ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ

1.3 พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม นิเทศและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เก่ียวข้อง

1.4 ติดตามและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ ๆ

- เอกสารรายละเอียดของ

หลักสูตร และเอกสารการ

พัฒนาหลักสูตร

- ฐานข้อมูลการกํากับ

ติดตาม นิเทศ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ในขณะนําหลักสูตรสู่

การปฏิบัติ

- รายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment

Report : SAR)

2. ปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร

อย่างเป็นระบบ

(Professional Practices)

2.1 ใช้ระบบแผนเป็นเครื่องมือและกลไกใน

การนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

2.2 สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการ

เรียนรู้ (Learning Culture) ในทีมอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลักสูตร เช่น กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

สร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มผู้เก่ียวข้อง ร่วม

ออกแบบส่งเสริมคุณภาพ ท่ีมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning

Support) งานกิจการนักศึกษา กิจกรรม

บูรณาการ ประจําภาคเรียน การสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่วนบุคคลของ

นักศึกษา การดูแล แก้ปัญหา ส่งเสริมภาวะ

ผู้นําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

2.4 ตรวจสอบ ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

(Student Learning/Student

Competencies ) เป็นระยะ ๆ ประเมิน

สมรรถนะชั้นปี

- แผนการจัดการศึกษา

- แผนปฏิบัติการ ปฏิทิน

การขับเคลื่อนหลักสูตรใน

รอบปี และรอบ 5 ปี

- แผนจัดการเรยีนรู้รายวิชา

ท่ีนําสมรรถนะสู่การปฏิบัติ

- โครงงานบูรณาการประจํา

ภาคเรียน

- ผลงานนักศึกษา และ

E-Portfolio

-ผลการประเมินสมรรถนะ

ชั้นปีท่ีปรากฏใน E-

Portfolio ของนักศึกษา
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3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการ

(Professional Development)

3.1 สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ใน

เรื่องค่านิยมร่วม และการนําค่านิยมร่วมสู่การ

ขับเคลื่อนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

3.2 พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะ

อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนรูปแบบต่าง ๆ การวัดผลและ

ประเมินผล รวมถึงจุดเน้นของหลักสูตร ท้ังนี้

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนและ

การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติและสมรรถนะเฉพาะตามที่หลักสูตร

กําหนด

3.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมในชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุน

คณาจารย์และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้น Work-Integrated Learning และการ

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม

ประเทศ

3.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการ ท้ังผลงานในการจัดการเรียนการสอน

เช่น เอกสารประกอบการสอน ตํารา

ผลงานวิจัยในศาสตร์บริหารการศึกษา

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และ ผลงานบริการทางวิชาการประเภทผลงาน

รับใช้สังคมหรือบริการทางวิชาการ เพื่อ

ประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคม

ประเทศ

- ปริมาณผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ใน

หลักสูตรในรอบ 5 ปี ท่ีเป็น

ผลงานระดับชาติและ

นานาชาติ

- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจขององค์กรทาง

สังคมท่ีเป็นผู้รับบริการ

วิชาการ

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น

ภูมิภาคและสังคมประเทศ

หรือต่อวงวิชาการระดับ

นานาชาติ

- E-Portfolios ของ

อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์

ประจําหลักสูตร

4. บริหารทรัพยากรสําหรับการ

เรียนการสอน การวิจัย และ

4.1 พัฒนาห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ดิจิทัล และห้องประชุมกลุ่ม เพื่อ

- จํานวนห้องเรียน ครุภัณฑ์

การศึกษา ครุภัณฑ์ดิจิทัล
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หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

บริการทางวิชาการ

(Educational Resources

Development)

สนับสนุนการเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล

4.2 พัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์เพ่ือใช้เป็น

ช่องทางคู่ขนานในการขัดประสบการณ์การ

เรียนรู้แก่นักศึกษา

4.3 จัดหาทรัพยากร สารสนเทศทางการศึกษา

ท้ังประเภทตีพิมพ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และ

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ท่ีมีเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารการศึกษา ท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับบริการนักศึกษา

4.4 พัฒนาสถานศึกษา หน่วยงานทาง

การศึกษาท่ีจะทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือห้องปฏิบัติการทาง

การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

และห้องประชุมกลุ่มย่อย ท่ี

เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา

- จํานวนห้องเรียนออนไลน์

ท่ีสมบูรณ์สําหรับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ

- ฐานข้อมูลเว็บไซต์/

ห้องสัมมนาออนไลน์/ห้อง

จัดการความรู้

(Knowledge

Management Website)

- จํานวนทรัพยากร

สารสนเทศที่เพียงพอ

เหมาะสม ต่อจํานวน

นักศึกษา และมีความพร้อม

ในการให้บริการ
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1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

การจัดการเรียนในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ภาคการศึกษาท่ี 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาท่ี 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

1.3 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อเสริมศักยภาพภาวะผู้นําทางวิชาการในการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา โดยกําหนดให้ทําโครงงานบูรณาการประจําภาคเรียน เข้าร่วมการจัดสัมนาระดับชาติหรือ

นานาชาติ และการร่วมปฏิบัติงานกับผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ภายใต้

เง่ือนไขท่ีผู้เรียนต้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง

1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ภาคการศึกษาท่ี 1 มิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – มีนาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

2.2.1 แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา จํานวน 48

หน่วยกิต ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง และ

(2) มีประสบการณ์การบริหารองค์การทางการศึกษา ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานข้ึนไป โดย

จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
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ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอ

ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และ

(3) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารได้ในระดับดี และ

(4) มีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยเป็นปี ๆ ไป เป็นคุณสมบัติที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรกําหนดให้เป็นคุณสมบัติสําคัญ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2.2.2 แบบ 2.1 (1) เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง จํานวน

36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง หรือ

(2) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่สภา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต ทั้งนี้การเทียบโอนให้เป็นไปตาม

ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ

(3) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารได้ในระดับดี และ

(4) มีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยเป็นปี ๆ ไป เป็นคุณสมบัติที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรกําหนดให้เป็นคุณสมบัติสําคัญ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2.2.3 แบบ 2.1 (2) สําหรับผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา เรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ท่ี

มีคุณภาพสูง จํานวน 36 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง หรือ

(2) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่สภา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต ทั้งนี้การเทียบโอนให้เป็นไปตาม

ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ

(3) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารได้ในระดับดี และ

(4) มีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยเป็นปี ๆ ไป เป็นคุณสมบัติที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรกําหนดให้เป็นคุณสมบัติสําคัญ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผู้ท่ีประสงค์เข้าเรียนและผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนตามแบบ 2.1(1) และ 2.1(2) กรณีที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา (แผน ข) ท่ีมีการทําวิทยานิพนธ์มีค่าเทียบได้น้อยกว่า 12

หน่วยกิต จะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพิ่ม 1 รายวิชา ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาโททางการศึกษาอื่น ที่มิใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานด้าน

บริหารการศึกษา เพ่ิม 1 รายวิชา และผู้ที่สําเร็จปริญญาโทสาขาอื่น ที่ไม่ใช่ปริญญาโททางการศึกษา ต้อง

ลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานด้านการศึกษา เพิ่มอีก 1 รายวิชา โดยการเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทั้งสาม

รายวิชา เป็นการเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

เงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ในการพิจารณารับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้า

ศึกษาในหลักสูตร มีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้

(1) ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานด้านการศึกษาหรือด้านการบริหารจัดการและด้าน

ความสามารถในการวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินด้านบุคลิกภาพ เจตคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีหลักสูตรกําหนด

(2) ผู้ที่ประสงค์เข้าเรียน แบบ 1.1 จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และสภาวิชาการฯ โดยมีการประเมินศักยภาพพื้นฐานท่ีสําคัญ ดังข้อ (1) หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เห็นว่า จําเป็นจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมในบางประเด็น อาจมอบหมายให้ลงทะเบียนเรียนในบาง

รายวิชา หรือศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามที่มอบหมาย โดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องจัดทําแผนการศึกษา

ค้นคว้าเป็นการเฉพาะรายบุคคลอย่างชัดเจน

(3) นักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ต้อง

ผ่านการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยกําหนด

(4) เงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจาก (1) - (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร

บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย หรือของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นปี ๆ ไป ทั้งน้ีต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาอาจมีปัญหาหรือข้อจํากัด ดังต่อไปนี้

2.3.1 ข้อจํากัดทางทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2.3.2 ข้อจํากัดด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคสําหรับการศึกษาค้นคว้าที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

2.3.3 ข้อจํากัดด้านพื้นฐานการวิจัย นักศึกษาอาจมีความรู้และประสบการณ์การทําวิจัยไม่เพียงพอ

อันจะส่งผลให้การทําดุษฎีนิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร

2.3.4 ข้อจํากัดด้านเวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในวันทําการปกตินอกเหนือจากการเรียนในวันเสาร์และวัน

อาทิตย์ รวมทั้งการใช้เวลาเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาที่เป็นผู้ที่กําลังปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษา อาจมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมาก ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษา

เรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
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2.4.1 เสริมความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย

จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

2.4.2 เสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้แก่

นักศึกษา

2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการทําวิจัยทั้งก่อนเปิดเรียนและระหว่างเรียน รวมถึงการใช้

ห้องสัมมนาออนไลน์เพือ่การเสริมสมรรถนะและแลกเปลีย่นเรยีนรู้

2.4.4 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรให้แก่

นักศึกษาและหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด โดยจัดทําเอกสารคู่มือการศึกษาในหลักสูตร ประชุมชี้แจงและการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนที่เป็นรูปธรรม

2.4.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้และการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังจัด

อบรมเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลผลการศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ และการบริหารจัดการเวลาสําหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2565-2569 เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแบบ 1.1 แบบ 2.1(1) และ 2.1(2) รวมไม่

เกินปีละ 20 คน

ช้ันปี จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569

ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20

ชั้นปีท่ี 2 - 20 20 20 20

ชั้นปีท่ี 3 - - 20 20 20

รวม 20 40 60 60 60

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 20 20 20

หมายเหตุ ในแต่ละปีการศึกษา จะรับเข้าเรียนแบบ 1.1 ไม่เกิน 5 คน

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับงบประมาณจากการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา แบบเหมาจ่าย โดยออกเป็นประกาศวิทยาลัย เรื่อง อัตราการชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงิน

ค่าธรรมเนียมและตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559 ประมาณการรายรับจําแนกตามปีการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย

รายละเอียดรายจ่าย
ปีการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569

งบบุคลากร 1,080,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000

งบดําเนินการ 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000

รวมรายจ่าย 2,880,000 2,880,000 3,540,000 3,540,000 3,840,000

จํานวนนักศึกษา 20 40 60 60 60

รายจ่ายต่อหัว 192,000 96,000 78,667 78,667 85,333

2.7 ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน ควบคู่กับ ระบบออนไลน์

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)

 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ ในบางรายวิชาอาจมีการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์คู่ขนานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติตามความ

เหมาะสม และสามารถปรับเป็นการเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค

หรือภัยพิบัติเกิดข้ึน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

รายละเอียดรายรับ ปีการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569

ค่าบํารุงการศึกษา 3,500,000 7,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

ค่าลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษา 20 40 60 60 60

รายรับ ต่อหัว 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

รวม รายรับ 3,500,000 7,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
สรุป ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 175,000 บาท
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาศึกษา ตลอดหลักสูตร เป็นดังนี้

จํานวนหน่วยกิต

แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา จํานวน 48

หน่วยกิต

แบบ 2.1 (1) เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง

จํานวน 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (2) เรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทํา

ดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง จํานวน 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

โดยแบบ 1.1 และ 2.1 (1) เป็นแบบสําหรับผู้ไม่ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ส่วนแบบ 2.1 (2) เป็นแบบสําหรับ

ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา

ระยะเวลาการศึกษา ศึกษาแบบเต็มเวลา โดยนักศึกษาใช้เวลาในการศึกษา ไม่เกิน 6 ปี

การศึกษา ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา

จํานวน 48 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (1) ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง

จํานวน 36 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต

(2) หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป) 9 หน่ ว ยกิ ต

(3) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

(4) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (2) สําหรับผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษารายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทําดุษฎี

นิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง จํานวน 36 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต

(2) หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป) 9 หน่วยกิต
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(3) หมวดวิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ) 9 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

(5) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

3.1.3 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

รหัสรายวิชาใช้ตัวเลข 6 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้

ตัวเลขหลักที่ 1 - 2 หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง ลําดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คือ

หลักสูตรลําดับที่ 3: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ตัวเลขหลักที่ 4 - 6 หมายถึง หมวดวิชาและลําดับรายวิชา

143 0XX หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

143 1XX หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป)

143 2XX หมวดวิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ)

143 3XX หมวดวิชาเลือก

143 40X ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1

143 50X ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1

3.1.4 โครงสร้างตามหมวดวิชา

3.1.4.1 หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน

เป็นรายวิชาเรยีนเพ่ือปรบัพ้ืนฐานความรูข้องผู้เข้าศึกษาที่สําเรจ็ปรญิญาโทสาขาบริหารการศึกษาท่ี

มีประสบการณ์วิจัยในระดับปริญญาโทน้อยกว่า 12 หนว่ยกิต หรือสําเร็จปริญญาโททางการศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่

สาขาวิชาทางการบริหารศกึษา หรือเปน็ผู้ที่ไม่ไดสํ้าเร็จปริญญาโททางการศึกษา จะต้องลงทะเบยีนเรียนในรายวิชา

เสริมพื้นฐาน 1 - 3 รายวชิา แล้วแต่กรณี จากรายวชิาต่อไปนี้

รหัสวิชา ช่ือวิชา ไม่นับหน่วยกิต

143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา (3) S/U

Education System and Educational Theory

143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (3) S/U

Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration

143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา (3) S/U

Quantitative and Qualitative Method in Educational Research
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3.1.4.2 หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป)

สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (1) และ 2.1 (2) เรียนวิชาบังคับ (ท่ัวไป)

จํานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ 3(0-4-5)

Seminar on International Educational Administration Strategies and Policies

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล 3(0-4-5)

Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era

143 103 สัมมนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Researches and Innovations in Educational Administration

3.1.4.3 หมวดวิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ)

สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (2) ต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา 3(2-2-5)

Quality Management in Educational Organization

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน 3(2-2-5)

Curriculum, Learning Management, and Student Affairs

143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(135)

Practicum in Educational Administration

3.1.4.4 หมวดวิชาเลือก

สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (1) เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (2) เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

143 301 ประเด็นคัดสรรด้านกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการทางการศึกษา 1(0-1-2)

Selected Topics in Educational Management Strategies

143 302 เอกัตศึกษาด้านการบริหารการศึกษา 1(0-1-2)

Individual Study in Educational Administration

143 303 ภาวะผู้นําในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)

Leadership in Management, Research, and Educational Quality Creating

143 304 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 2(1-2-3)

Educational Resources Management Strategies
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143 305 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3)

Human Resources Development Strategies in Digital Society

143 306 กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 2(1-2-3)

Quality Management Strategies and School Risk Management

143 307 กลยุทธ์การบริหารการเงินสําหรับนักบริหารการศึกษา 2(1-2-5)

Financial Management Strategies for Educational Administrators

143 308 ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(1-2-3)

Leadership in Educational Administration for National Development

3.1.4.5 ดุษฎีนิพนธ์

แบบ 1.1 รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ จํานวน 48 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา

143 400 การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (3) S/U

Seminar on Dissertation

143 401 - 6 ดุษฎีนิพนธ์ 1 - 6 48 หน่วยกิต

Dissertation 1 - 6

แบบ 2.1 (1) และ แบบ 2.2 (2) รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา

143 501 - 4 ดุษฎีนิพนธ์ 1 - 4 36 หน่วยกิต

Dissertation 1 - 4
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แผนการศึกษา แบบ 1.1

ในการจัดการศึกษาแบบ 1.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ มีทักษะในการบริหารจัดการ ในการนี้ ในแต่ละภาคการศึกษา เน้นให้นักศึกษาทําหน้าท่ี

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีต้นสังกัด (Assistant to the School Administrator) (ยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาอยู่แล้ว) โดยมอบหมายให้

รับผิดชอบจัดทําโครงงานประจําภาคเรียนตามที่กําหนดหรือเขียนบทความทางวิชาการในประเด็นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work -

Integrated Learning: WIL) ภายใต้การกํากับดูแลหรือช้ีแนะของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

- QE การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) S/U

Project 1: Needs Assessment & Risk Analysis of the

School that They Belong.

Project 2: Creating Strategic Plan, Operation Plan and

Risk Management Plan.

ดุษฎีนิพนธ์ 143 400 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Seminar on Dissertation) (3)S/U

ดุษฎีนิพนธ์ 143 401 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation 1) 8

รวม 8

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 402 ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation 2) 8 Project 3: Creating the Monitoring Calendar and

Monitor the Curriculum & Instruction, Follow up and

Supervise to the Teachers.
รวม 8
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ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 403 ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation 3 8 Project 4: Creating the R&D Project for Improving

Learning Culture,Learning Support, Learning

Resources, or Student Learning.รวม 8

ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 404 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation 4) 8 Project 5 : Evaluating Some Strategies/Program

/Projects/ or Self - Assessment According to School’s

Standards.
รวม 8

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 405 ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation 5) 8 -
รวม 8

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 406 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (Dissertation 6) 8 -

รวม 8



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 23

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (1)

ในการจัดการศึกษาแบบ 2.1 (1) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ มีทักษะในการบริหารจัดการ ในการนี้ ในแต่ละภาคการศึกษา เน้นให้นักศึกษาทํา

หน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ต้นสังกัด (Assistant to the School Administrator) โดยมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทําโครงงานประจําภาคเรียนตามที่กําหนด

หรือเขียนบทความทางวิชาการในประเด็นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work - Integrated Learning: WIL) ภายใต้การกํากับดูแลหรือชี้แนะ

ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เสริมพื้นฐาน 143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา

(Education System and Educational Theory)

(3)S/U Project 1: Needs Assessment & Risk Analysis of

the School that They Belong.

Project 2: Creating Strategic Plan, Operation Plan

and Risk Management Plan.

เสริมพื้นฐาน 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

(Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration)

(3)S/U

บังคับ (ท่ัวไป) 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

(Seminar on International Educational Administration Strategies and

Policies)

3

บังคับ (ท่ัวไป) 143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

(Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era)

3

รวม (6)/6



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 24

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เสริมพื้นฐาน 143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา

(Quantitative and Qualitative Method in Educational Research)

(3)
Project 3 : Creating the Monitoring Calendar and

Monitor the Curriculum & Instruction, Follow up

and Supervise to the Teachers.
บังคับ (ท่ัวไป) 143 103 สัมมนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ด้านการบริหารการศึกษา

(Seminar on Research, Innovation and Creativity in Educational

Administration)

3

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 2

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 1

รวม (3)/6

ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

- QE การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) S/U Project 4: Creating the R&D Project for Improving

Learning Culture,Learning Support, Learning

Resources, or Student Learning.

ดุษฎีนิพนธ์ 143 400 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Seminar on Dissertation) S/U

ดุษฎีนิพนธ์ 143 501 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation 1) 9

รวม 9

ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 502 ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation 2) 9 Project 5: Evaluating Some Strategies/Program

/Projects/ or Self - Assessment According to

School’s Standards.
รวม 9



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 25

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 503 ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation 3) 9 -

รวม 9

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 504 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation 4) 9 -

รวม 9



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 26

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (2)

ในการจัดการศึกษาแบบ 2.1 (2) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ มีทักษะในการบริหารจัดการ ในการนี้ ในแต่ละภาคการศึกษา เน้นให้นักศึกษาทํา

หน้าท่ีผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีต้นสังกัด (Assistant to the School Administrator) โดยมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทําโครงงานประจําภาคเรียนตามท่ีกําหนด

หรือเขียนบทความทางวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work - Integrated Learning: WIL) ภายใต้การกํากับดูแลหรือช้ีแนะ

ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เสริมพื้นฐาน 143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา

(Education System and Educational Theory)

(3)S/U Project 1: Needs Assessment & Risk Analysis of

the School that They Belong.

Project 2: Creating Strategic Plan, Operation Plan

and Risk Management Plan.

เสริมพื้นฐาน 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

(Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration)

(3)S/U

บังคับ (ท่ัวไป) 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

(Seminar on International Educational Administration Policies and

Strategies)

3

บังคับ (ท่ัวไป) 143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

(Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era)

3

บังคับ (วิชาชีพ) 143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

(Quality Management in Educational Organization)

3

บังคับ (วิชาชีพ) 143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน

(Curriculum, Learning Management, and Student Affairs)

3

รวม (6)/12



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 27

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เสริมพื้นฐาน 143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา

(Quantitative and Qualitative Method in Educational Research)

(3)

Project 3 : Creating the Monitoring Calendar and

Monitor the Curriculum & Instruction, Follow up

and Supervise to the Teachers.

บังคับ (ท่ัวไป) 143 103 สัมมนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ด้านการบริหารการศึกษา

(Seminar on Research, Innovation and Creativity in Educational

Administration)

3

บังคับ (วิชาชีพ)) 143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

(Practicum in Educational Administration)

3

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 2

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 1

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 2

รวม (3)/9-10

ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

วิชาเลือก 143 3XX วิชาเลือก (Elective Course) 1 Project 4: Creating the R&D Project for

Improving Learning Culture,Learning Support,

Learning Resources, or Student Learning.

- QE การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) S/U

ดุษฎีนิพนธ์ 143 400 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Seminar on Dissertation) (3)S/U

ดุษฎีนิพนธ์ 143 501 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation 1) 9

รวม 9



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2565 28

ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 502 ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation 2) 9 Project 5: Evaluating Some Strategies/Program

/Projects/ or Self - Assessment According to

School’s Standards.
รวม 9

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 503 ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation 3) 9 -

รวม 9

ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

ดุษฎีนิพนธ์ 143 504 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation 4) 9 -

รวม 9

หมายเหตุ

วิชาพื้นฐาน สําหรับผู้ท่ีขาดพ้ืนฐานด้านการศึกษา หรือ ด้านบริหารการศึกษา หรือด้านการวิจัย ท่ีแตกต่างกัน 3 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต

วิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ) เสริมพื้นฐานทางบริหารการศึกษา จํานวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก และดุษฎีนิพนธ์ เป็นวิชาเฉพาะในระดับปริญญเอก

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก



3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field/Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year of

Graduation)

1 ผศ.ดร.วิเชียร พันธ์ุเครือบุตร 3-21990016332-2 กศ.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2548

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2542

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2522

2 ผศ.ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ 3-14990014798-1 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2550

ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 2549

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2536

ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 2531

3 ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์ 3-11990002767-5 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2552

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2535

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2529

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2526

4 ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ 3-19060007932-9 ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2559

ค.ม. การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2549

ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาลัยครูนครราชสีมา ประเทศไทย 2526

5 ดร. มาลี ธรรมศิริ 3-10060118539-4 ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2544

M.A. Sociology University of Texas at Austin, U.S.A. 2518
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ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field/Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year of

Graduation)

B.A. Sociology University of North Texas, U.S.A. 2515

6 ดร.อรรณพ โพธิสุข 3-10090387913-5 Ph.D. Administrative and

Policy Studies

University of Pittsburgh, USA. 2535

M.Ed. International

Development Education

University of Pittsburgh, USA. 2522

ร.บ. การเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2518

7 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 3-80970019165-3 ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2532

ค.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2526

ศษ.บ. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2519

8 ผศ.นต. ดร.พงศ์เทพ จิระโร 3-10150005419-8 ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2546

ค.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2539

พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2542

ศษ.บ. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2538

ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2535
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ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education

level)

สาขาวิชา

(Field/Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีท่ีจบ

(Year of

Graduation)

วท.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย 2534

9 ผศ.ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร 3-60110108208-8 Ed.D. Curriculum and

Instructor

Brigham Young University, U.S.A. 2528

ค.ม. การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2516

ค.บ. สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2513

10 ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ 3-10170109124-4 Ph.D. Applied Linguistics in

Foreign Language

Education

University of Pittsburgh, U.S.A. 2546

Diploma TESOL University of California Irvine, U.S.A. 2540

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2523

11 รศ.ดร.บุญเรือง ช่ืนสุวิมล 3-10090251172-0 อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536

M.A. Applied Linguistics National University of Singapore, Singapore 2523

B.A. Linguistics and French Macquarie University, Australia 2520

หมายเหตุ

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน เป็นอาจารย์ประจําในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี 9 และ 10 เป็นอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ ท่ีจะร่วมทําหน้าที่ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ



4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้เรียนจะสามารถเป็นผู้นําทางวิชาการ มีทักษะในการบริหารจัดการ ในการนี้ แต่ละ

ภาคการศึกษา เน้นให้นักศึกษาทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ต้นสังกัด (Assistant to the

School Administrator) (ยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาอยู่แล้ว) โดยมอบหมาย

ให้รับผิดชอบจัดทําโครงงานประจําภาคเรียนตามที่กําหนดหรือเขียนบทความทางวิชาการในประเด็นท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work - Integrated Learning: WIL) ภายใต้การ

กํากับดูแลหรือช้ีแนะของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ใน

ขณะเดียวกันจะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติมสําหรับผู้เรียนท่ีประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา จัดเป็นรายวิชาเฉพาะอีก 1 รายวิชา สําหรับผู้เรียนแบบ

2.1 (2)

5. ข้อกําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ถือเป็นเง่ือนไขสําคัญก่อนการทําดุษฎีนิพนธ์

นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อวัดคุณสมบัติหรือความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารและที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องได้รับการตัดสิน “ผ่าน”

(S-Satisfaction) ในการสอบไม่เกิน 2 ครั้ง ขอบเขตสมรรถนะในการทดสอบ เป็นการวัดความรอบรู้และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาในด้านการบริหารหารศึกษา

ประกอบด้วย 1) ความรอบรู้ในวิทยาการทางการบริหารการศึกษา 2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

เพ่ือการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 3) ความรอบรู้และสามารถบริหารงานวิชาการ และ

4) ความรอบรู้ด้านวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนางานบริหารการศึกษา

6. ข้อกําหนดการสอบวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

6.1 นักศึกษาชาวไทย และชาวต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจะต้องเข้ารับการ

ทดสอบ (Testing) และการประเมิน (Assessment) สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่วิทยาลัยกําหนด และ

ต้องผ่านคุณภาพในระดับดี

6.2 นักศึกษาชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากจากประเทศที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะต้องผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการพูด

สื่อสาร โดยประเมินจากหลักฐาน ผลงานทางวิชาการในขณะเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัย

กําหนด และประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะด้านภาษาอีกชั้นหนึ่งจากผลงานดุษฎีนิพนธ์

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ์

7.1 คําอธิบายโดยย่อ

นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและทํา

ดุษฎีนิพนธ์ท่ีมุ่งเน้นการสังเคราะห์และประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา สถิติและ
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ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ/นวัตกรรมใหม่ทางด้านการบริหาร

การศึกษา และนําผลการวิจัยไปแก้ปัญหาด้านนโยบายทางการศึกษาและการบริหารการศึกษาของ

สถานศึกษา สังคม และประเทศ ตลอดท้ังการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารการศึกษาในหลากหลาย

มิติ โดยผู้เรียนแบบ 1.1 จะต้องผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา ส่วนผู้เรียน

ในแผน 2.1 (1) และ แผน 2.1 (2) จะต้องสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในด้านการบริหารการศึกษา

7.2 ช่วงเวลา

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับผู้เรียนแบบ 1.1

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับผู้เรียนแบบ 2.1 (1) และ 2.2 (2)

7.3 การเตรียมการ

7.3.1 จัดให้มีการเรียนวิชา สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ เทียบเท่าการเรียน 3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต

ในขณะลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ 1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากกรณีตัวอย่าง

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบดุษฎีนิพนธ์ในปัญหาท่ี

สนใจได้อย่างมีคุณภาพ

7.3.2 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ จากคณะกรรมการ

เฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

7.3.3 นักศึกษาต้องปรับปรุงโครงการดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรรมการเฉพาะ

กิจ ภายใต้การให้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

7.4 กระบวนการประเมินผล

7.4.1 นักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ และสอบปากเปล่า ดุษฎีนิพนธ์โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

7.4.2 นักศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการภายใต้การแนะนํา

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

7.4.3 การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องนําเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ในรูปของผลงาน

ทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพร่ ตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการ เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

หลักสูตรกําหนดคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

บุคลิกภาพ และความเป็น

ผู้นําทางวิชาการ

(1) มอบหมายให้นักศึกษาทําการศึกษากสรดําเนินชีวิตผู้บริหารมืออาชีพท่ี

ประสบความสําเร็จ เป็นท่ียอมรับในแวดวงนักบริหารการศึกษา

(2) จัดปฐมนิเทศก่อนเรียนและปัจฉิมนิเทศก่อนสําเร็จการศึกษา

(3) การจัดทํา ID-Plan เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(4) ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ ส่ ว น บุ ค ค ล

(Personalize Learning Community)

(5) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

ควรปรับเป็น

มีความเชี่ยวชาญในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง

รู้เท่าทัน

(1) กําหนดให้เรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล ในการเรียนรายวิชาและนําเสนอโดยใช้โปรแกรม

Power Point การใช้ Google Form เพื่อการรวบรวมข้อมูล การจัดทํา

เว็บบล็อกเพื่อเผยแพร่แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การ

ประชุมออนไลน์ การจัดทํา E-Portfolio ฯลฯ เพื่อเพิ่มทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือใหน้ักศึกษาสามารถพัฒนาทกัษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

การสร้างสมัพนัธภาพและการ

ทํางานร่วมกันเป็นทีม

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นการทํางานเป็นทีมในทุกรายวชิาของ

หลักสูตร

(2) สง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

และสํานักต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชนและสังคม

(3) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรอืสรา้งเครือข่าย สมาคม ท่ี

เก่ียวข้องกับการบรหิารการศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาจดักิจกรรม

ประชุม อบรม สัมมนา

นิสัยใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง (1) สง่เสริมการเข้ารว่มกิจกรรมเวทีทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางด้านวชิาการ

(2) สมัมนาทางวชิาการในระดับกลุม่วิชาชพีทางการบริหารการศึกษา

(3) จัดกิจกรรมเสรมิความเปน็เลิศทางวิชาการด้วยโครงงานบูรณาการประจํา

ภาคเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

(4) การจดัสมัมนาออนไลน์เพือ่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(5) การมอบหมายให้ทําเว็บบล็อกของรุน่เพือ่นําเสนอบทความหรือนําเสนอ

แนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนานกัศึกษาตามคณุลักษณะพิเศษ

(1) โครงการพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

(2) โครงการ ID-Plan เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(3) โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นํามืออาชีพ

(4) โครงการ PLC เพื่อพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา

(5) โครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศท่ีเปิดสอนด้านการบริหารการศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ทางการบริหารการศึกษาในระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

หลักสตูรได้กําหนดผลการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 การเป็นผู้เรียนท่ีกระตือรือร้นและรอบรู้ (Active Learner/ Master Learner)

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้เรียนท่ีกระตือรือร้นและรอบรู้ (Active Learner/ Master

Learner)

(1) การรอบรู้ในเนื้อหาสาระท่ีเรียน

(2) การเป็นใฝ่รู้ ในแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ ทางการบริหารการศึกษาหรือท่ีเก่ียวข้อง

(3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนางาน

(4) การมีทักษะในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเป็นผู้เรียนท่ีกระตือรือร้นและรอบรู้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย

การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนฝึก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และฝึกปฏิบัติโครงงานประจําภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเป็นผู้เรียนท่ีกระตือรือร้นและรอบรู้

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ

(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา

(2) ประเมินจากรายงานหรือผลงานนักศึกษา
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(3) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ

(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

(5) ประเมินจาก E-Portfolio รายวิชา ผลงานโครงงานประจําภาคเรียนและผลงานโดด

เด่น ท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

2.2 การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator)

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator)

(1) ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

(2) ทักษะในการแก้ปัญหา เผชิญปัญหา และจัดการความเสี่ยง

(3) ทักษะเชิงตัวเลข การส่ือสารและดิจิทัล

(4) ทักษะในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

2.2.2 กลยุทธ์การสอนด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator)

(1) ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา โดยเริ่มต้นจากปัญหาทั่วไป

เพิ่มระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังนี้ ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา

(2) จัดการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลองและ

สถานการณ์จริงในการปฏิบัตงิาน

(3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

จากชุดโครงงานประจําภาคการศึกษาและชดุฝึกปฏบิัติจากรายวิชาต่าง ๆ

(4) ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการบริหารสถานศึกษา

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกํากับติดตามงานในระบบออนไลน์

(6) ใช้กลยุทธ์การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (The Research-Based Instructional

Strategies)

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม(Co-Creator)

ประเมินตามสภาพจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ผลการดําเนินงาน

โครงงานที่มอบหมายประจําภาคการศึกษา หรืองานมอบหมายสําคัญ ๆ ในรายวิชา ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยให้แสดงวิสัยทัศน์ในโอกาสที่เหมาะสม ประเมินจาก E-Portfolio

รายวิชา ผลงานโครงงานประจําภาคเรียนและผลงานโดดเด่น ท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการ

บริหารการศึกษา เป็นต้น

2.3 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen)

(1) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบุคคล และการทํางานเป็นทีม

(2) การเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมงาน
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(3) การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพและต่อสังคม

(4) มีความเป็นพลโลกท่ีเคารพในควมแตกต่าง เคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์

2.3.2 กลยุทธ์การสอนด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen)

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนแบบร่วมมือในการทํางาน

(2) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการจัดการเรียนการสอน

(3) ปลูกฝังการมีมนุษยสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมขององค์การที่เข้าไปร่วม

ปฏบิตัิงานในการเรยีนรายวิชาต่างๆ

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen)

(1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในร่วมมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ

(2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

(3) ประเมินพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต

(4) ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเองในด้านสุขภาพ อนามัยและบุคลิกภาพ และ

พฤติกรรมการพัฒนาเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้ร่วมวิชาชีพ

(5) ประเมินจากผลงานการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพที่สําคัญ ๆ

(6) ประเมินการเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้เกียรติ์ ผู้ร่วมงาน การเคารพ

ในสิทธิ์ความเป็นมนุษย์

(7) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (E-Portfolio) ที่สะท้อนถึงการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งจาก

หลักฐานตามรายการ (1) - (6)



109

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา(Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาและรายวิชา 1.Active Learner/

Master learner

2.Co-Creator 3.Active Citizen

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา

Education System and Educational Theory

           

143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

Principle, Concepts, and Theory in Educational

Administration

           

143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา

Quantitative and Qualitative Method in Educational

Research

           

หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป)

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

Seminar on International Educational Administration

Strategies and Policies

           

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

Seminar on Educational Quality Management Strategies

in Digital Era
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หมวดวิชาและรายวิชา 1.Active Learner/

Master learner

2.Co-Creator 3.Active Citizen

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

143 103 สัมมนางานวิจัย นวัตกรรมด้านการบริหาร

การศึกษา

Seminar on Research and Innovation in Educational

Administration

           

หมวดวิชาบังคับมาตรฐานวิชาชีพ แผน แบบ 2.1 (2)

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

Quality Management in Educational Organization

           

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน

Curriculum, Learning Management, and Student Affairs

           

143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

Practicum in Educational Administration

           

หมวดวิชาเลือก

143 301 ประเด็นคัดสรรด้านกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการทางการศึกษา

Selected Topics in Educational Management Strategies

           

143 302 เอกัตศึกษาด้านการบริหารการศึกษา

Individual Study in Educational Administration

           

143 303 ภาวะผู้นําในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์

คุณภาพการศึกษา

Leadership in Management, Research, and Creating

Educational Quality
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หมวดวิชาและรายวิชา 1.Active Learner/

Master learner

2.Co-Creator 3.Active Citizen

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

143 304 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

Educational Resources Management Strategies

           

143 305 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในสังคมดิจิทัล

Human Resources Development Strategies in

Digital Society

           

143 306 กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและความเส่ียงของสถานศึกษา

Quality Management Strategies and School Risk

Management

           

143 307 กลยุทธ์การบริหารการเงินสําหรับนักบริหารการศึกษา

Financial Management Strategies for Educational

Administrators

           

143 308 ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ

Leadership in Educational Administration for National

Development

           

หมวดดุษฎีนิพนธ์

แผนเรียนแบบ 1.1

143 400 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Seminar on Dissertation

           

143 40X ดุษฎีนิพนธ์ 1-6

Dissertation 1-6
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หมวดวิชาและรายวิชา 1.Active Learner/

Master learner

2.Co-Creator 3.Active Citizen

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

แผนเรียนแบบ 2.1 (1) และ 2.2 (2)

143 50X ดุษฎีนิพนธ์ 1-4

Dissertation 1-4

           

รายการสมรรถนะย่อย

Active Citizen

3.1 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทํางานเป็นทีม

3.2 ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมงาน

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อวิชาชีพและต่อสังคม

3.4 มีความเป็นพลโลก การเคารพในความแตกต่างของ

มนุษย์ และการเคารพในสิทธ์ิความเป็นมนุษย์

Co-Creator

2.1 ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

2.2 ทักษะในการแก้ปัญหา เผชิญปัญหา และจัดการ

ความเส่ียง

2.3 ทักษะเชิงตัวเลข การส่ือสารและดิจิทัล

2.4 ทักษะในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Active Learner/Master Learner

1.1 รอบรู้ในเนื้อหาสาระ

1.2 ใฝ่รู้ ในแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ

1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางาน

1.4 ทักษะในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
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สมรรถนะแต่ละช้ันปีของนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1

1) ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

2) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และบริบททางด้านการบริหารการศึกษา

3) ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นและความเสี่ยงของสถานศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

4) บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณาทางวิชาการและวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ช้ันปีท่ี 2

1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเผชิญปัญหา อย่างเป็นระบบ

2) ความรอบรู้ในองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา

3) ความรอบรู้ด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

4) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ

5) ความสามารถในการทํางานร่วมกับสถานการศึกษาในการวางแผน ดําเนินงาน กํากับติดตาม และประเมินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการ

ช้ันปีท่ี 3

1) ความสามารถในการออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา หรือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง

ในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

2) ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการ

3) ความสามารถในการดําเนินโครงการศึกษาหรือโครงการวิจัยที่สําคัญได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถหาข้อสรุป เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติทางด้าน

บริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ตลอดท้ังการเผยแพร่ข้อค้นพบในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

4) ความเป็นผู้นําทางวิชาการระดับสูงทางด้านการบริหารการศึกษา
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หมวดท่ี 5

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

การทดสอบรายวิชา

2.1.1 วิธีการวัดผลการศึกษา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การเสนอรายงานจากการอ่าน

การค้นคว้า การอภิปรายในช้ันเรียน ซึ่งอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ทั้งน้ี ต้องระบุวิธีการวัดผลพร้อม

ค่าน้ําหนักแต่ละวิธีไว้ในเค้าโครงการสอน

2.1.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิได้รับ

การวัดผลการศึกษา

การประเมินสมรรถนะ/ทักษะการบริหารจัดการ จากแฟ้มสะสมงาน (E-Portfolio) เน้นการประเมิน

รวมสรุป จากผลงานโครงงานท่ีเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work - Integrated Learning) ตามที่

กําหนดให้ปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา

การสอบดุษฎีนิพนธ์

2.1.3 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2.1.4 ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ร่วมทําหน้าท่ีสอบดุษฎีนิพนธ์ด้วย

2.1.5 นักศึกษาแสดงความจํานงขอสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อเมื่อลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครบตามจํานวนหน่วย

กิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ทั้งน้ี ต้องสอบและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน

ดุษฎีนิพนธ์ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร มิฉะนั้น จะต้องชําระค่าเล่าเรียนเรียกเก็บตามอัตราท่ี

สภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

การสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย กรรมการสอบที่มาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ

ทาง อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดย

ประธานกรรมการสอบต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการ

สอบ และ กรรมการสอบ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เร่ือง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการสอบดุษฎีนิพนธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วม

รับฟังได้

2.1.6 เมื่อนักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์เสร็จแล้ว ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการก่อน จึงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมให้ความ

เห็นชอบ ให้นักศึกษาสําเนาดุษฎีนิพนธ์เท่าจํานวนคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ส่งที่คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือ

กําหนดวันสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อไป

2.1.7 เม่ือการสอบดุษฎีนิพนธ์เสร็จส้ินแล้ว ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามคู่มือของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้รับการตรวจสอบ

และอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งข้อมูลไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอสําเร็จการศึกษา และเสนอ

สภาวิทยาลัยอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต่อไป

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หน่วยงานโดยองค์การระดับสากล โดยการติดตามผลดุษฎีบัณฑิตดําเนินการโดย

2.2.1 ติดตามบัณฑิตด้านภาวะการมีงานทําหรือการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงาน โดยประเมิน

จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และ

ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ

2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตรท่ีสามารถ

นําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่

คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนําไปใช้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นักศึกษา

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จํานวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่ จํานวนรางวัลทางสังคม

และวิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทํา

ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

2.2.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

3.1 แบบ 1.1 เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบดุษฎี

นิพนธ์ท่ีวิทยาลัยแต่งต้ัง และผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
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ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2

เรื่อง

3.2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 พร้อม

ทั้งดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และผลงานดุษฎี

นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.3 ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

3.4 ไม่มีภาระหนี้สินกับวิทยาลัย
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หมวดที่ 6

การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

1.1 มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และมีความเข้าใจใน

นโยบายของวิทยาลัย คณะวิชา ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ ปฏิบัติงาน ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงในระยะ 2 ปีแรก

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการด้านวิชาการ ท้ังโครงการภายในคณะ และภายนอกวิทยาลัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิชา

2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิชา

2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะและความเป็นเลิศเฉพาะทาง
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หมวดที่ 7

การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กําหนดแนวทางใน

การดําเนินงานตามกรอบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กําหนด ดังนี้

1. การกํากับมาตรฐาน

1.1 จํานวน/คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1.1.1 การจัดทําแผนและกรอบอัตรากําลัง โดยศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบัน และคณะ แผนการเปิดรับนักศึกษา อัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร

และการทบทวนจํานวนคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1.1.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผนเพื่อให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เช่น การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เป็นต้น

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

1.2.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ

ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

1.2.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

1.2.3 มีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงจําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

1.3.1 หลักสูตรกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตร

(2) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักทุกคนมีประสบการณ์ในการทําวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2558
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(3) อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักทุกคนมีความรู้ ความชํานาญในหัวข้อท่ีให้คําปรึกษา

(4) ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ทางหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการกําหนด

ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยกําหนดให้อาจารย์ 1 คน เป็นท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป และผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาค

การศึกษา

1.3.2 หลักสูตรกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตําแหน่งทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

กรณีที่ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของ

นักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน

(2) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีผลงาน

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลได้รับตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปี และ 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

(3) ภาระงานท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ทางหลักสูตรใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในการกําหนดภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม โดยกําหนดให้อาจารย์ประจํา

1 คน เป็นท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมไม่เกิน 10 คน

1.3.3 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทํา

หน้าท่ีประธานกรรมการสอบ กรรมการสอบทุกคนมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

หลักสูตรได้กําหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้

1.4.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

1.4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง

1.4.3 ส่ง เสริมให้นักศึกษามีบทความวิจัย ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ ในฐานข้อมูล ท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กําหนด

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้
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1.5.1 มีการทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงระหว่างการใช้หลักสูตร เช่น แผนการเรียน เนื้อหาสาระ

และรายละเอียดของรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนไปและเหมาะสมกับผู้เรียนใน

แต่ละปี

1.5.2 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกปี

1.5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตต่อหลักสูตร

1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อคุณภาพบัณฑิต

1.5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพัฒนาการของศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ในแต่ละปี

1.5.6 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. บัณฑิต

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาใน

หลักสูตร

2.1.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามกลยุทธ์การสอนของผลการ

เรียนรู้แต่ละด้านท่ีกําหนดไว้

2.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

อย่างต่อเนื่อง

2.1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์เชิงวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้องและนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ

ตนและบริการสังคม

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

2.2.1 กําหนดให้นักศึกษามีผลงานวิชาการจากการเรียนตามรายวิชาในหลักสูตร

2.2.2 มีการสร้างเครือข่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

2.2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง

3. นักศึกษา

หลักสูตรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาโดยพิจารณาศักยภาพของหลักสูตรและความต้องการของ

ผู้เรียน ดังนี้

3.1 การรับนักศึกษา

หลักสูตรกําหนดจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่วิทยาลัยกําหนดและมีคุณสมบัติเป็นผู้

เข้าศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด มีความพร้อม มีความสุขในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสําเร็จภายใน

ระยะเวลาของหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้

3.1.1 ประชุม วางแผน ทําการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร และความสนใจในการศึกษา

ต่อของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทําแผนรับนักศึกษาเสนอวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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3.1.2 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดย

ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางการศึกษาและผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่ตํ่ากว่า 3.00 การคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาใช้วิธีประเมินศักยภาพและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี

วิทยาลัยกําหนด

3.1.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น สื่อแผ่นพับ สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค การ

บอกต่อของนักศึกษา เป็นต้น ประสานการดําเนินการกับสํานักวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตร ในการรับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ และสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

3.1.4 ดําเนินการประเมินศักยภาพพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน และสอบสัมภาษณ์

3.1.5 ประเมินกระบวนการรบันักศึกษาเพื่อกําหนดเปน็แนวทางในการรับนักศึกษาในปกีารศึกษาตอ่ไป

3.1.6 สรุปและรายงานผลการรับนักศึกษา

3.1.7 หลักสูตรได้กําหนดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้การเรียนของ

นักศึกษามีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้สามารถจบการศึกษา

ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

(1) นําเสนอผลการประเมินศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์ หรือการ

พิจารณาเอกสารเชิงหลักการ กําหนดประเด็นท่ีควรเตรียมความพร้อม เช่น หัวข้อวิจัย การอ่านและการเขียนงาน

วิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้หรือฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การอ้างอิงและ

บรรณานุกรม เป็นต้น

(2) จัดทําโครงการและแผนเตรียมความพร้อม ดําเนินการและประเมินผลท่ีเกิดกับผู้เรียน สรุป

ผลสําเร็จในการดําเนินงานและประเด็นที่ควรปรับปรุง

(3) จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจํา

หลักสูตร

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้

3.2.1 มีการประชุมวางแผนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยวิเคราะห์ศักยภาพ

นกัศึกษาในแต่ละด้าน และรวบรวมข้อมูลสําหรับนํามาใช้ในการกําหนดกิจกรรมและแผนงานโครงการพัฒนานักศึกษา

3.2.2 สร้างความเข้าใจกับผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

วิจัยเป็นฐานและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และทํางานเป็นทีม

3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารการศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม

ประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัด

ขึ้นท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์กับนักศึกษาใน

สถาบันการศึกษาอื่น
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3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามหลักศาสนา จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมทางสังคมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

3.2.5 มีการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

(1) จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อดูแลการให้คําปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่นักศึกษา

(2) จัดประชุมชี้แจงกระบวนการข้ันตอนการทําดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา เพ่ือกําหนด

ทิศทางการทําดุษฎีนิพนธ์ตามเง่ือนไขของหลักสูตร

(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการทําดุษฎีนิพนธ์ ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21

(4) จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและจัดโครงการหรือกิจกรรม

สนับสนุน

(5) จัดกิจกรรมเสริมตามความต้องการจําเป็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

เพื่อรองรับการให้คําปรึกษาการพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

เพื่อขอการรับรอง

(6) จัดทําแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อรองรับการให้คําปรึกษาการพัฒนาหัวข้อ

และเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

(7) กํากับติดตามการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและประเมินการดําเนินการตามระบบและ

กลไกที่กําหนด

3.3 ผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา

หลักสูตรดําเนินการเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่และสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรสูง รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ดังนี้

3.3.1 ติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษา การลงทะเบียน การเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

3.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การบริหารเวลาในการเรียน

แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลตลอดหลักสูตร

3.3.3 จัดทําแผนสนับสนุนส่งเสริมการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนการทําดุษฎี

นิพนธ์

3.3.4 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และกํากับติดตามการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาตามแผนที่วาง

ไว้

3.3.5 เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับหลักสูตรอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค

อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ
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3.3.6 จัดประชุมกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น แก้ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียน การทําดุษฎีนิพนธ์ และการ

บริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ

4. อาจารย์

หลักสูตรกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลักสูตร ดังนี้

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

4.1.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย แผนการ

เปิดรับนักศึกษา อัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น และจัดทําแผนและกรอบอัตรากําลัง

นําเสนอวิทยาลัย

4.1.2 หลักสูตรมีส่วนร่วมกับคณะและวิทยาลัยในการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และกําหนดแนวทาง

คัดเลือกนักศึกษา

4.1.3 ดําเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

4.1.4 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์

4.2.1 กําหนดกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ ตามกรอบนโยบายของวิทยาลัย/คณะ

4.2.2 ประชมุชีแ้จงทําความเข้าใจกรอบภาระงานและแนวปฏบิัติของหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา

4.2.3 ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ เช่น การนําอาจารย์ไปเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อการทําผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย เป็นต้น

4.2.4 จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศในการทํางานร่วมกัน มีการยกย่องชมเชยให้รางวัล และมี

การพูดคุยแบบกัลยาณมิตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.3.1 ศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศกระ

ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

4.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผนเพื่อให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม เช่น การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชมุวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นต้น
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4.3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) เป็นต้น

4.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์

4.4.1 ติดตามผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โดยพิจารณาจากภาระงานที่รับผิดชอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษา

4.4.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตอบแทนความดีความชอบ หรือ

วิเคราะห์ช้ีนําแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังนี้

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

ในการพฒันาหลักสูตร หลักสตูรได้จัดทําระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสตูร ดังนี้

5.1.1 หลักสูตรเสนอวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5.1.2 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน กรรมการร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง

5.1.3 กําหนดเป้าหมาย รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร นําข้อมูลที่ได้ศึกษามากําหนดเป้าหมาย

รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร

5.1.4 กําหนดโครงสร้างและสาระของรายวิชา กําหนดโครงสร้างรายวิชาท้ังในส่วนวิชาเสริมพื้นฐาน วิชา

บังคับ วิชาเลือก และดุษฎีนิพนธ์ แล้วจัดทําคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ให้มีสาระสอดคล้องกับเป้าหมายของ

หลักสูตรและบริบทอื่น ๆ

5.1.5 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร 3 – 5 คน และ

เชิญผู้เก่ียวข้องมาวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรวงคุณวุฒิด้านวิชาการภายนอก จากสถาบันการศึกษาและ

องค์กรวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทําการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร นําผลการตรวจสอบและการวิพากษ์มา

วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและสาระของรายวิชา นําเสนอกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สภา

วิชาการ และสภาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนนําเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบ

5.1.6 นําหลักสูตรไปใช้ กรรมการประจําหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดวางผู้สอนตาม

ระบบโดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สาระของแต่ละรายวิชา ผู้สอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กรรมการ

ประจําหลักสูตรจัดทวนสอบ มคอ.3/มคอ.4 ผู้สอนดําเนินการสอนวัดประเมินผลตาม มคอ.3/มคอ.4 ทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ จัดทํา มคอ.5/มคอ.6 หลักสูตรทวนสอบ มคอ.5/มคอ.6 และรายงานผลใน มคอ.7

5.1.7 ติดตามและประเมินหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการใช้หลักสูตร จากการ

สอบถามผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการปรับปรุงแก้ไขระหว่างการใช้และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในระยะ

ต่อไป



120

5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรได้ดําเนินการในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนตามระบบกลไกของวทิยาลัย ดงันี้

5.2.1 การวางระบบผู้สอน

(1) หลักสูตรกําหนดให้มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบประจําวิชา โดยอาจารย์ประจํา 1 คน เป็นผู้สอนหรือ

ผู้รับผิดชอบหลัก ไม่เกิน 2 รายวิชา ตามโครงสร้างของหลักสูตร

(2) กําหนดให้รายวิชาหนึ่ง ๆ มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน หรือมีผู้สอนร่วมด้วย (ถ้ามี) ท้ังนี้

แต่ละรายวิชาต้องกําหนดให้นักศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในบางหัวข้อตามคําอธิบายรายวิชาใน

หลักสูตร

(3) หลักสูตรศึกษา มคอ.2 คําอธิบายรายวิชา คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนทั้งระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ เพื่อจัดผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรข้อกําหนดในการวางระบบผู้สอน

(4) ชี้แจงทําความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรและแนวทางการพัฒนานักศึกษากับผู้สอน

(5) ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

(6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบ มคอ.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา

(7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทวนสอบ มคอ.5

(8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบ มคอ.5 ให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ไข และส่ง

มคอ. ตามระบบและกลไกของวิทยาลัย

5.2.2 การจัดการเรียนการสอน

(1) หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอน

ตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ท่ีสอนกลุ่มเดียวกันหรือชั้นปีเดียวกัน ในแต่ละภาคการศึกษาให้วางแผน

ร่วมและกําหนดโครงงานแบบบูรณาการระหว่างวิชา เป็นโครงงานท่ีสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในลักษณะ Work - Integrated Learning

(3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีปฏิทินการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา อย่างเป็น

รูปธรรม

(4) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาตรวจสอบผลการวัดและประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ท่ี

กําหนดไว้ใน มคอ.3 และ Curriculum Mapping

(5) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําผลการตรวจสอบมาปรับแก้ไขแผนการประเมิน/สัดส่วนการ

ประเมินระยะเวลาและนําเสนอประเด็นการกําหนด Curriculum Mapping กับหลักสูตร

5.2.3 การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรได้กําหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกระบวนการ ดังนี้
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(1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาศึกษา Curriculum Mapping

(2) กําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านทั้งด้านวิธีการ/เครื่องมือ สัดส่วนคะแนน

และระยะเวลาการประเมินใน มคอ.3

(3) จัดทําเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามระยะเวลาท่ีกําหนด

(4) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการวัดผลโดยใช้เคร่ืองมือที่เตรียมไว้ เช่น แบบทดสอบ

กลางภาค/ปลายภาค เกณฑ์การตรวจงานท่ีมอบหมายในแต่ละรายวิชา/การสัมภาษณ์ เป็นต้น

(5) อาจารย์แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษาทราบ เพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

5.2.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรกําหนดไว้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวิชาดําเนินการตามกระบวนการดังนี้

(1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาวางแผนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่

การวางแผนกําหนดวิธีการเครื่องมือ ระยะเวลาในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การ

เปรียบเทียบผลการประเมินการเรียนรู้ปลายภาคกับกลางภาค เป็นต้น และระดับคะแนนจากการประเมินผลการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การสังเกต การตรวจงาน การพิจารณาทบทวนการกระจายของระดับผลการเรียนรู้ ผ

ลการประเมินกับรายวิชาอื่นที่กําหนดให้เรียนในหลักสูตร การทวนสอบระดับคะแนนท่ีเป็นผลการประเมินการ

เรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นต้น

(2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรู้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ (การทวนสอบเกรด)

(3) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลมาตรวจสอบกับจุดมุ่งหมาย

และแผนการตรวจสอบ และระบุประเด็นท่ียังต้องได้รับการปรับปรุง

(4) อาจารย์แต่ละรายวิชานําประเด็นที่ยังต้องได้รับการปรับปรุง ไปวางแผนปรับแก้ไขแนวทางการ

ตรวจสอบในภาคการศึกษาต่อไป

5.2.5 ดําเนินการกํากับการประเมินการเรียนการสอน

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการกํากับการประเมินการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

ตามระบบกลไกและกระบวนการดังนี้

(1) กรรมการประจําหลักสูตรแจ้งกําหนดการการส่งและการทวนข้อสอบ มคอ.5 ตามที่วิทยาลัย

กําหนด รวบรวมข้อมูลการจัดทํา มคอ.7

(2) กรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมทวนสอบ มคอ.5 ของรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา และ

จัดทํา มคอ.7 ส่งผลให้คณะตามกําหนด

(3) กรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบผลการทวนสอบ มคอ.5 การทํา มคอ.7 พร้อมระบุ

ประเด็นท่ียังบกพร่อง

(4) กรรมการประจําหลักสูตรนําข้อบกพร่องที่พบในการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงในภาค

การศึกษาต่อไป
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการจัดหาและดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ มี

รายละเอียดดังนี้

6.1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร

6.1.1 สํารวจสภาพและความพร้อม ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ในหลักสูตรมี

ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจําเป็นใช้ประโยชน์

6.1.2 จัดทําแผน หรือข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.3 พิจารณาแผนและผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

6.1.4 จัดหาห้องเรียน ห้องประชุม และส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ีสํารวจความต้องการ

6.1.5 ติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.6 ประเมินระบบการบรหิารหลกัสูตรด้านสิ่งสนบัสนุนการเรยีนการสอนของอาจารย์ผู้สอน

6.1.7 ประเมินด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

6.1.8 ปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของนักศึกษาตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม

6.2.1 สถานท่ีเรียน

ใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัย สําหรับการบรรยายและอภิปรายโดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแต่

ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และมีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า

6.2.2 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ

หลักสูตรใช้กระบวนการและกลไกลในการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยมีศูนย์วิทยบริการ

ของวิทยาลัย เป็นห้องสมุดกลาง มีบริการระบบอินเทอร์เน็ต มีเอกสารตํารา ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการวิจัย และ

บทความวิชาการในวารสารต่าง ๆ ท้ังในส่วนท่ีเป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหา

ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพี่อใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรู้ เช่น หนังสือและตําราเรียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Full

text) เป็นต้น
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

หลักสูตรดําเนินการและประสานการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายชื่อหนังสือ และวารสาร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น โดยให้ศูนย์วิทยบริการดําเนินการจัดซื้อเพื่อ

บริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะทาง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสํารวจสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองมัลติมีเดียเครื่องฉายแผ่นทึบ กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้มีสภาพความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งวิทยาลัย จัดให้มีห้องปฏิบัติการ และห้องสัมมนา

สําหรับนักศึกษาเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารการศึกษา

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

หลักสูตรดําเนินการ ประสานงาน ประเมินความพอพียงของหนังสือ ตํารา วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์

อาคารสถานที่ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อจัดหาทรัพยากรที่ต้องการให้เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย

และพร้อมใช้ ดังนี้

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

1. มีส่ือสนับสนุนและ อํานวย

ความสะดวกด้านการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและ

ห้องสัมมนาเพียงพอ

ตรวจสอบส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ให้เพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานสํารวจความต้องการของอาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาและประสานการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดข้ึน

ตรวจสอบปริมาณ ความต้องการและ

สภาพการใช้งานสื่ออุปกรณ์การเรียนการ

สอนอาคาร สถานที่อย่างสม่ําเสมอตลอดจน

สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทรัพยากร ได้แก่

นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน

2. มีตําราและหนังสืออ่าน

ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ

สาขาวิชาอย่างพอเพียงและ

ทันสมัยอยู่เสมอ

สํารวจความต้องการตําราและหนังสืออ่าน

ประกอบจากอาจารย์ผู้สอน ท้ังอาจารย์ประจํา

และอาจารย์พิเศษรวมถึงความต้องการของ

นักศึกษา

ตรวจสอบจํานวนตํารา และหนังสืออ่าน

ประกอบการศึกษาค้นคว้า ทุกปีการศึกษาให้

เพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ของ

อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา

3. มีบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเพียงพอ

สํารวจจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี

การศึกษา

ตรวจสอบสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจํา

ในหลักสูตรต่อนักศึกษา ทุกปีการศึกษา

4. งบประมาณเพียงพอ ต่อ

การดําเนินงานของหลักสูตร

คํานวณรายได้และรายจ่ายของหลักสูตร

อย่างรอบคอบ ถือหลักประสิทธิภาพ ประโยชน์

ประหยัดและความคุ้มค่าของผลตอบแทนการ

ดําเนินการ

ทบทวน ตรวจสอบ เพ่ือประมาณการ

รายรับและรายจ่ายของหลักสูตรเป็นระยะ

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์

ประหยัด และความคุ้มค่าของผลตอบแทน

การดําเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

x x x x x

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้าม)ี

x x x x x

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

x x x x x

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานของการ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

x x x x x

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา

x x x x x

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

x x x x x

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว

x x x x

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ

เรียนการสอน

x x x x x

9. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

x x x x x

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

x x x x x

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

x x x

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีมากว่า 3.50 จาก

คะแนนเต็ม 5

x x

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-6

8-10

1-10 1-11 1-12 1-12

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) (ร้อยละ) 100 100 100 100 100

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ

(ตัวบ่งช้ีที่ 1 -5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการที่

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับรวมใน

แต่ละปี
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หมวดที่ 8

การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

มีการนําผลการประเมินปัญหา/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงอาจารยผ์ู้สอนและหลักสูตรต่อไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

มีการประเมินทักษะของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก

2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

2.2 ผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ต้องผ่านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา

Course Description

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses)

143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา (3) S/U

Education System and Educational Theory

วิวัฒนาการของการศึกษา แนวความคิดทางการศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลทางสังคม

การเมือง และประวัติศาสตร์โลกที่มีต่อการศึกษา วิวัฒนาการการศึกษาในประเทศไทย ระบบการศึกษา หลักจัด

การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา ระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาสถาบัน

ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาของไทย แนวคิดร่วมสมัยและแนวโน้มของการศึกษาไทย

Evolution of education, educational concepts from the past to the present, social,

political and historical influences on education, evolution of education in Thailand, education

system, principles of education management, educational management model, curriculum

system and learning management, educational concepts and theories, institutions influencing to

Thai education, contemporary concepts and trends in Thai education

143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (3) S/U

Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการในองค์การ ระบบและ

กระบวนการบริหารการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการบริหารการศึกษา

ของไทยและต่างประเทศ วิทยาการทางการบริหารการศึกษา เทคนิคการบริหารองค์กรทางการศึกษายุคใหม่ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา และ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา

Principles, concepts, theories and paradigm evolution in organization management,

educational administration system and process, vision creation in educational administration,

context and trends in education administration in Thailand and abroad, educational

administration science, techniques for administration of modern educational organizations,

education quality assurance, development of education administration profession and laws

related to education administration

143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา (3) S/U

Quantitative and Qualitative Method in Educational Research

มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในกระบวนการวิจัยทางการ

ศึกษา การกําหนดปัญหาวิจัย การกําหนดขอบเขตของการวิจัย การใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การกําหนดตัวแปร
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และการวัดตัวแปร การเลือกใช้วิธีการทางสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานและการสรุปผลการ

วิจัย การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบผสมผสานในกระบวนการวิจัยทางการศึกษาและการ

วิจัยทางการบริหารการศึกษา

Concepts of quantitative research and qualitative research, quantitative and

qualitative research process in educational research, application of quantitative and qualitative

methods in educational research processes, formulating research problems, defining the scope

of research, usage of samples in research, variable determination and measurement, choosing a

statistical method or data analysis, hypothesis testing and research conclusion, application of

quantitative and qualitative methods as mixed methods in educational research and research in

educational administration

หมวดวิชาบังคับ (ท่ัวไป)

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ 3(0-4-5)

Seminar on International Educational Administration Strategies and Policies

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการศึกษา วิทยาการทางการบริหารการศึกษา วิวัฒนาการ

การบริหารจัดการทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ แนวโน้มในการบริหารจัดการทางการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ประเทศชั้นนําทาง

การศึกษา และประเทศไทย การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

สําหรับประเทศต่าง ๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างกัน

Seminar to exchange knowledge about the education system, educational

administration science, the evolution of educational management, current conditions, problems

and trends in educational management, quality assurance and the professional development of

education administration in various countries, leading education countries and Thailand,

presentation of reasonable and feasible alternatives to effective management for countries with

different contexts

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล 3(0-4-5)

Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวโน้ม

และผลกระทบในการบริหารจัดการคุณภาพในสังคมดิจิทัล วิทยาการด้านเทคโนยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา การ

บริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ในองค์กรทางการศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Seminar to exchange knowledge about the current situation, problems in managing

the quality of education, trends and impacts on quality management in digital society, digital
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technology in education management, educational administration and learning management,

application of digital technology for management and learning management in educational

organizations, and continuously learning about digital technology to keep pace with changes

143 103 สัมมนาการวิจัย และนวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Researches and Innovations in Educational Administration

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา การกําหนดปัญหาวิจัย

การออกแบบด้านการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การกําหนดตัวแปรและการวัดตัวแปรในการวิจัย และการเลือกใช้

วิธีการสถิติและสถิติขั้นสูงในการวิจัย ประเด็นท่ีมักเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การใช้

กลุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ

วิจัย การจัดทําโครงการวิจัย และ การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย สภาพปัจจุบันและแนวโน้มเก่ียวกับ

นวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

Seminar to exchange knowledge about research design in educational administration;

formulating research problems, sampling design; design of the usage of samples in research,

measurement design; defining variables and measuring variables in research, and statistical

design; selection of advanced statistical and statistical methods in research, issues that are

often misunderstood in educational administration research; using samples, measuring variables

and using statistics in data analysis, usage of quantitative and qualitative methods in research,

preparation of research projects, and concluding results and writing research reports, current

status and trends in innovations and innovation development in educational administration

หมวดวิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ)

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา 3(2-2-5)

Quality Management in Educational Organization

มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา

ภายใต้หลักจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงคุณภาพด้านผู้เรียน การ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การ การบริหารจัดการในระบบองค์คณะบุคคล ภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การบริหารงานท่ัวไปใน

องค์การทางการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา

Educational quality standards and indicators, factors related to the quality of education,

quality of education under the principle of student-centered education management, setting

vision and qualitative goals for learners, creating a quality culture in the organization,

management in the committee system, leadership, morality, ethics, professional ethics and
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professional practice in educational quality management, general administration in educational

organizations, educational resource management, professional development in educational

administration and education quality assurance

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน 3(2-2-5)

Curriculum, Learning Management, and Student Affairs

ระดับของหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการใน

ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ด้วยปรัชญาเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศทาง

การศึกษา การบริหารงานกิจการนักเรียนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การบริหารแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การนิเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และงานกิจการนักเรียนและการนําผ

ลการประเมินไปใช้ และประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และงาน

กิจการนักเรียน

Curriculum level, curriculum analysis, school curriculum development, academic

administration in the curriculum aspect; learning management, measurement and evaluation

with the philosophy of quality and excellence in education, management of student affairs and

extracurricular activities to develop students with special needs to be developed to their full

potential, management of learning resources and learning environment, innovation and

information technology for curriculum and learning management, supervision for curriculum

development and learning management; arranging a professional learning community,

curriculum, learning management and student affairs assessments and its implementation, and

contemporary issues and trends in curriculum administration, learning management and student

affairs

143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(135)

Practicum in Educational Administration

การศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ การปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การ

ปฏิบัติเชิงวิชาชีพของนักบริหารการศึกษา การวางแผนพัฒนาสมรรถนะและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพบริหารการศึกษา

และบริหารสถานศึกษา การนําเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหา จุดอ่อน ความเสี่ยงและ

แนวทางการพัฒนางานตามภารกิจของนักบริหารการศึกษา

Mission analysis study; moral practice, professional ethics and code of conduct and

professional practice of educational administrators, creating competency development plan and

professional practice in education administration and school administration, presentation of
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experience, exchange to learn about problems, weaknesses, risks and guidelines for the

development of work according to the mission of education administrators

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

143 301 ประเด็นคัดสรรด้านกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการทางการศึกษา 1(1-1-1)

Selected Topics in Educational Management Strategies

การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นสําคัญเชิงทฤษฎีหรือการปฏิบัติในศาสตร์หรือวิชาชีพบริหารการศึกษา

หรือบริหารสถานศึกษา ท่ีเกิดข้ึนในบริบทการบริหารจัดการในปัจจุบันหรือแนวโน้ม

In depth analysis of critical theoretical or practical issues in schools or educational

management profession and disciplines based on the current context and trend

143 302 เอกัตศึกษาด้านการบริหารการศึกษา 1(0-1-2)

Individual Study in Educational Administration

การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษาตามความ

สนใจของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา

In depth analysis of topics in school or educational management based on the

interests of student under the supervision of the assigned advisor

143 303 ภาวะผู้นําในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)

Leadership in Management, Research, and Educational Quality Creating

แนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นํา

คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์คุณภาพ

การศึกษา ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําในการบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการ

สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา รวมท้ังระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

Concepts and principles in management, research and creation of educational

quality; leadership, morality and professional ethics in management; research, innovation

development and creation of educational quality; contemporary issues concerning management

leadership, research, innovation development and the creation of quality education; and

relevant regulations and laws

143 304 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 2(1-2-3)

Educational Resources Management Strategies

แนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน และการระดมทรัพยากรทางการ

ศึกษา การบริหารสํานักงาน การพัสดุ อาคารสถานท่ี และการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความสามารถในการ
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ระดมทรัพยากรและความสัมพันธ์กับชุมชน ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

รวมท้ังระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

Concepts and strategies of general management; budgeting, financial and resource

mobilization in education; office, procurement, buildings and public relations management;

capacity building in resource mobilization and community relations; contemporary issues

related to strength and weakness in educational resources management and the best practices

for more efficiency and effectiveness of educational management; and related laws and

regulations

143 305 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3)

Human Resources Development Strategies in Digital Society

วิสัยทัศน์ แนวโน้ม ประเด็นปัญหาและวิกฤตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด

ทฤษฎี รูปแบบและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในสังคมดิจิทัล นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการยกระดับสู่การเป็น

องค์การสมรรถนะสูงและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล และระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

Vision, trends, issues and crises of educational human resource management; concepts,

theories, patterns and systems of educational human resource management in a digital society;

innovations in human resource management and contemporary Issues on human resource

management for Upgrading to a high-performance organization and keeping up with the digital

transformation and related regulations and laws

143 306 กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา 2(1-2-3)

Quality Management Strategies and School Risk Management

แนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาหรือองค์การทาง

การศึกษา กลยุทธ์การนําการเปล่ียนแปลงและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การทางการศึกษา ประเด็น

ร่วมสมัยเกี่ยวกับปัญหา จุดอ่อนและแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

และ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การทางการศึกษาและสถานศึกษา

Concepts related to educational quality management and risk management in

educational organizations; types of educational change and risk; change management and

educational risk management strategies; contemporary issues, weakness, and best practices in

developing leadership for enhancing educational quality and risk management in educational

organization and schools
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143 307 กลยุทธ์การบริหารการเงินสําหรับนักบริหารการศึกษา 2(1-2-3)

Financial Management Strategies for Educational Administrators

ประเด็นปัญหาและวิกฤตของการบริหารงบประมาณและการเงินในองค์การทางการศึกษา นวัตกรรม

การบริหารงบประมาณ การเงิน และการเสริมสร้างความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ

ความสัมพันธ์กับชุมชน ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มเก่ียวกับนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

งบประมาณและการเงินในองค์การทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

Problems, and crises in budgeting and financial management in educational

organization; innovations on budgeting, financial management, and enhancing the capabilities

for educational recourse mobilization and community engagement; contemporary issues and

trends in budgeting and financial management in education; and related laws and regulations

143 308 ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(1-2-3)

Leadership in Educational Administration for National Development

วิกฤตของการพัฒนาประเทศ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ความเป็นผู้นํา

ทางด้านการบริหารจัดการทางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา

ประเทศ การวิจัยทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการ

วิจัยทางการบริหารการศึกษาและกลยุทธ์การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

Crises in national development; theoretical concepts toward national development;

relationship between educational management leadership and the national development goals;

educational provision strategies for national development; integrated research in educational

management for national development; contemporary issues, trends concerning research in

educational management and research strategies in educational management for national

development

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

143 400 การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (3)S/U

Seminar on Dissertation

การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ในประเด็น การกําหนด

ปัญหาวิจัย การออกแบบวิจัย กระบวนการวิจัย และผลการวิจัย ที่ เป็นผลงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ใน

สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวโน้มงานวิจัยในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาและกลวิธี

ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่วงวิชาการ

Seminars on international doctoral dissertation in area of educational administration;

defining research problems, research design, research process, and research results; synthesizing
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the research trends in educational administration and strategies for disseminating research

results to academic community

สําหรับผู้เรียน แบบ 1.1

143 401 - 406 ดุษฎีนิพนธ์ 1 - 6 48 หน่วยกิต

143 401 ดุษฎีนิพนธ์ 1 8 หน่วยกิต

Dissertation 1

วิเคราะห์บริบทการศึกษาไทย บริบทของการบริหารการศึกษา และสภาพปัจจุบันขององค์ความรู้ด้าน

การบริหารการศึกษา สังเคราะห์เพื่อกําหนดปัญหาวิจัย และนําเสนอกรอบความคิดในการวิจัย.

Analyzing of Thai education context, educational administration context, and the

current status of knowledge in educational administration; synthesizing and determining a

research problem and presenting the conceptual framework of the research problem

143 402 ดุษฎีนิพนธ์ 2 8 หน่วยกิต

Dissertation 2

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเด็นเนื้อหา

และวิธีวิทยาการวิจัย และออกแบบวิจัยในประเด็นปัญหาวิจัยที่ได้คัดสรรแล้ว

Review of relevant literature; practicing on documentary research, synthesizing of

reviewed literature that related to content issues and research methodologies, and creating the

research design on a selected research problems

143 403 ดุษฎีนิพนธ์ 3 8 หน่วยกิต

Dissertation 3

พัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์ นําเสนอและสอบปกป้องโครงการดุษฎีนิพนธ์

Develop a doctoral dissertation project, presenting and defensing of the dissertation

project.

143 404 ดุษฎีนิพนธ์ 4 8 หน่วยกิต

Dissertation 4

พัฒนาเครื่องมือวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้เครื่องมือ

พร้อมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

Develop research tools, innovation for experimentation and data collection tools,

tryout the tools with complete quality checks
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143 405 ดุษฎีนิพนธ์ 5 8 หน่วยกิต

Dissertation 5

ดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

Conducting an experiment, collect information, and analyze the observed data

143 406 ดุษฎีนิพนธ์ 6 8 หน่วยกิต

Dissertation 6

สรุปผลการวิจัย ตอบสมมติฐาน เขียนรายงานการวิจัย สอบปากเปล่าเพื่อปกป้องดุษฎีนิพนธ์ และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อวงวิชาการ

Summarize research results, answer hypotheses, write the research reports, oral

presentation and defensing, and disseminate research results to academic communities

สําหรับผู้เรียน แบบ 2.1 (1) และ 2.1 (2)

143 501 - 504 ดุษฎีนิพนธ์ 1 - 4 36 หน่วยกิต

143 501 ดุษฎีนิพนธ์ 1 9 หน่วยกิต

Dissertation 1

วิเคราะห์บริบทการศึกษาไทย บริบทของการบริหารการศึกษา และสภาพปัจจุบันขององค์ความรู้ด้าน

การบริหารการศึกษา การสังเคราะห์เพื่อกําหนดปัญหาวิจัย และนําเสนอกรอบความคิดในการวิจัยและททวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

Analyzing of Thai education context, educational administration context, and the

current status of knowledge in educational administration; synthesizing and determining a

research problem, presenting the conceptual framework of the research problem, and review

the related literature

143 502 ดุษฎีนิพนธ์ 2 9 หน่วยกิต

Dissertation 2

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นเนื้อหาและวิธีวิทยาการวิจัย ออกแบบวิจัยในประเด็นปัญหา

วิจัยท่ีคัดสรรค์ และพัฒนา และสอบปกป้องโครงการดุษฎีนิพนธ์

Synthesizing of reviewed literature that related to content issues and research

methodologies, creating the research design on selected research problems, develop a doctoral

dissertation project, and presenting and defensing of the dissertation project
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143 503 ดุษฎีนิพนธ์ 3 9 หน่วยกิต

Dissertation 3

พัฒนาเครื่องมือวิจัย นวัตกรรมเพื่อการทดลอง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้และ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แล ะดําเนินนการทดลองหรือเก็บรวบรวมข้อมูล

Develop research tools, innovation for experimentation and data collection tools,

tryout the tools with complete quality checks, conducting an experiment, collecting information

143 504 ดุษฎีนิพนธ์ 4 9 หน่วยกิต

Dissertation 4

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ตอบสมมติฐานการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย สอบปกป้องดุษฎี

นิพนธ์ และ เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อวงวิชาการ

Analyzing the observed data, summarize research results, answer hypotheses, write

research reports, oral presentation and defensing, and disseminate research results to academic

communities
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ภาคผนวก ข
ตารางตรวจสอบความสอดคล้องมาตรฐานความรู้ประสบการณ์กับรายวิชา
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานความรู้-ทักษะทางด้านบริหารการศึกษา กับรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหลักสูตร

รายการมาตรฐานความรู้-ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

1) การพัฒนาวิชาชีพ 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

143 401-6 ดุษฎีนพินธ์ 1-6

143 501-4 ดุษฎีนิพนธ์ 1-4

โครงงานบูรณาการประจําภาคเรียน โครงงาน 1-5

2) ภาวะผู้นําและความเป็นผู้นําทางวิชาการ 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

143 103 สัมมนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน

โครงงานบูรณาการประจําภาคเรียน โครงงาน 1-5

3) การบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษา 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน
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รายการมาตรฐานความรู้-ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน

5) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

143 103 สัมมนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

โครงงานบูรณาการประจําภาคเรียน โครงงาน 1-5

6) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน

7) การประกันคุณภาพการศึกษา 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ

143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล

143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

โครงงานบูรณาการประจําภาคเรียน โครงงาน 1-5
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รายการมาตรฐานความรู้-ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

8) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา

143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

143 401-6 ดุษฎีนพินธ์ 1-6

143 501-4 ดุษฎีนิพนธ์ 1-4
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ภาคผนวก ค
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

และ

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
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143



144
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ภาคผนวก ง
รายงานวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแต่งตั้งและผลงาน

ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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St THERESA INTERNATIONAL COLLEGE

คําส่ัง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ท่ี /2564

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

……………………………………………………………….

เพ่ือให้การดําเนินการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.

2546 จึงแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ดังน้ี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ จันทร์ชลอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

3. ดร. พนิดา คล้อสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

4. ดร. นงนุช สุวรรณะรุจิ อาจารย์ประจําหลักสูตร

5. ดร. มาลี ธรรมศิริ อาจารย์ประจําหลักสูตร

6. ดร. อรรณพ โพธิสุข อาจารย์ประจําหลักสูตร

7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์ประจําหลักสูตร

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข กิจรัตน์ภร อาจารย์ประจําหลักสูตร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์ อาจารย์ประจําหลักสูตร

11. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง ช่ืนสุวิมล อาจารย์ประจําหลักสูตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2565

(ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร)

อธิการบดี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วเิชียร พนัธ์เครือบตุร

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง : 3219900163322

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย 2548

ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย 2542

ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,

ประเทศไทย

2522

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Puncreobutr, V., Phetriang, C., Anueachasai, S., Satayawaksakul, D., & Srithongphim, W.

(2020). Organizations Collaboration in Educational Development and

Collaboration Model of International Institutions of Higher Education in Thailand,

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 210 – 230.

2. Puncreobutr, V., Wattanasan, P, Chansong, A. & Padungtham, R. (2018). The Proficiency

of Thai Accounting Graduates Working in the Profession According to the

Standard of Accounting in the ASEAN Community. Behavioral & Experimental

Accounting eJournal, 10(42), 1-6.

3. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Wongwai, S., & Panacharoensawad, B. (2018). The Stem

Education Management and the Learning in the 21st Century of Secondary

School Students in Thailand. Change Management & Organizational Behavior

eJournal, 9(7), 1-3.

4. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Dwiptendra, B. (2018). Developing the

Role of Thailand's Educational Administrators in the 21st Century of

Administration Changes. Anthropology of Education eJournal, 3(26), 1-6.

5. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Singh, H. K. (2018). Correlation

between the Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and

the Learning Skills of the Secondary School Students in Thailand. Stakeholder

Management & Stakeholder Responsibilities eJournal, 7(5), 1-6.
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ผลงานวิชาการ/ตํารา :

วิเชียร พันธ์เครือบุตร. (2555). ทรัพยากรทางการศึกษา. วิทยาลัยนครราชสีมา: โครงการตําราสํานักวิจัย

และพัฒนา. (เอกสารอัดสําเนา).

วิเชียร พันธ์เครือบุตร. (2554). การบริหารจัดการช้ันเรียน. วิทยาลัยนครราชสีมา: โครงการตําราสํานักวิจัย

และพัฒนา. (เอกสารอัดสําเนา).

วิเชียร พันธ์เครือบุตร. (2553). การระดมทรัพยากรทางการศึกษา. วิทยาลัยนครราชสีมา: โครงการตํารา

สํานักวิจัยและพัฒนา. (เอกสารอัดสําเนา).

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2562

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนครราชสีมา

4. ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา

5. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี

6. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ จันทรช์ลอ

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3149900147981

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 2550

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศไทย 2549

ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 2536

ปริญญาตรี ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศไทย 2531

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Puncrebutr, V., Dhamasiri, M., Chanchalor, O., Dhamacharoen, A., & Waiyakarn, S. (2021).

Factors Analysis for the Values in the Teaching Profession of Thailand. Solid

State Technology, 64(1), 1862 – 1866.

2. Galon, E. F., Chanchalor, O., Sakdarat, S., Sriyanonphinit, & Sittichai, R. (2020). Applying

the STEM Education to Develop a Curriculum for the Children’s Day Care

Teachers of Early Childhood Education in Thailand. Solid State Technology,

63(6), 16013 – 16025.

3. อรวรรณ จันทร์ชลอ. (2560). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติเซนต์เทเรซา. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 10(2), 93 – 103.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร

3. ผู้อํานวยการโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลําปาง

4. ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่พระจักษ์ กรุงเทพมหานคร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ดร. พนิดา คลอ้สวัสดิ์

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3119900027675

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 2552

ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 2535

ปริญญาตรี ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย 2529

ปริญญาตรี กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,

ประเทศไทย

2526

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Jiraro, P., Phothisuk, A., Suwanaruji, N., Klosawasdi, P. & Jiraro, S. (2020). Research and

Development of a Research Base Learning Model (RBL) in Teaching Students of

the Faculty of Education St. Theresa International College. St. Theresa Journal

of Humanities and Social Sciences, 6(2), 194-209.

2. Klosawasdi, P., Plianphan, R., & Manosoontorn, S. (2019). Correlation between Lunch

Project Management and the Nutrition Condition of the Primary School Children

in Tak Province, Thailand. Sociology of Education eJournal, 2(4), 1-4.

3. Klosawasdi, P., Sirirat, S., Sarinonpinig, P., & Dhanesschaiyakupta, U. (2019). The

Correlation Between Playground Management and the Safety in the Primary

School, Pathumthani Province, Thailand. Educational Organization eJournal,

2(3), 1-3.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

3. นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

4. อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏพระนคร

5. อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ดร. นงนุช สุวรรณะรุจิ

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3190600079329

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ประเทศไทย 2559

ปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2549

ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) วิทยาลัยครูนครราชสีมา, ประเทศไทย 2526

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Jiraro, P., Phothisuk, A., Suwanaruji, N., Klosawasdi, P. & Jiraro, S. (2020). Research and

Development of a Research Base Learning Model (RBL) in Teaching Students of

the Faculty of Education St. Theresa International College. St. Theresa Journal

of Humanities and Social Sciences, 6(2), 194-209.

2. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Wongwai, S., & Panacharoensawad, B. (2018). The Stem

Education Management and the Learning in the 21st Century of Secondary

School Students in Thailand. Change Management & Organizational Behavior

eJournal, 9(7), 1-3.

3. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Dwiptendra, B. (2018). Developing the

Role of Thailand's Educational Administrators in the 21st Century of

Administration Changes. Anthropology of Education eJournal, 3(26), 1-6.

4. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Singh, H. K. (2018). Correlation

between the Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and

the Learning Skills of the Secondary School Students in Thailand. Stakeholder

Management & Stakeholder Responsibilities eJournal, 7(5), 1-6.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอดิศร จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2560

3. รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
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4. รองผู้อํานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

5. ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ดร. มาลี ธรรมศิริ

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3100601185394

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2544

ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Texas at Austin,

U.S.A.

2518

ปริญญาตรี B.A. (Sociology) University of North Texas, U.S.A. 2515

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Puncreobutr, V., Dhammasiri, M., & Kitratporn, P. (2019). Educational Leadership and

Managing PM2.5 Dust Crisis in Bangkok, Thailand. Environmental Anthropology

eJournal, 4(21), 1-5.

2. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Dwiptendra, B. (2018). Developing the

Role of Thailand's Educational Administrators in the 21st Century Administration

Changes. Anthropology of Education eJournal, 3(26), 1-6.

3. Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Singh, H. K. (2018). Correlation

between the Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and

the Learning Skills of the Secondary School Students in Thailand. Stakeholder

Management & Stakeholder Responsibilities eJournal, 7(5), 1-6.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

2. Director Management Training, Thai Airways, ระหว่าง 2523 - 2551

3. นักวิจัย ท่ี United Nations ESCAP (The Economic and Social Commission for Asia and the

Pacific) ระหว่าง พ.ศ. 2521 – 2523

4. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่าง 2520 - 2521
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ดร. อรรณพ โพธิสุข

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3100903879135

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก Ph.D. (Administrative and

Policy Studies)

University of Pittsburgh, USA. 2535

ปริญญาโท M.Ed. (International

Development Education)

University of Pittsburgh, USA. 2522

ปริญญาตรี ร.บ. (การเมืองการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2518

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Phohisuk, A., Chomdokmai, M., Tangcharoen, W., Srisawan, A., & Mando, D. A. (2021). The

Application of STEM in Education Management of Employment (Career

Academies) in Thailand. Solid State Technology, 64(2), 1-5.

2. Jiraro, P., Phothisuk, A., Suwannaruji, N., & Jiraro, S. (2020). Research and Development of

a Research Base Learning Model (RBL) in Teaching Students of the Faculty of

Education St Theresa International College. St Theresa Journal of Humanities

and Social Sciences, 6(2), 194 – 204.

3. Nilarun, P., Jiraro, P., & Phothisuk, A. (2020). Assessment of the Graduate Diploma in

Teaching Profession Curriculum at St Theresa International College Nakhon

Nayok, Thailand. St Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1),

187 – 209.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

2. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

3. คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.

2561
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4. รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2561

5. อาจารย์ประจํา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง

พ.ศ. 2539 – 2549

6. นักการทูตระดับ 3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3809700191653

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2532

ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2526

ปริญญาตรี ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย 2519

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Doctor, T. R., Tangcharaen, W., & Pibool, S., & Srisawan, A. (2018). Physics Problem Solving

Ability and Analytical Thinking Ability of Eleventh Grade Students by Applying 7E

Learning Cycle Model. Anthropology of Education eJournal, 3(5), 1-5.

2. Puncreobutr, V., Surungkapiprat, J., Pibool, S., & Pornputtkul, S. (2018). The Model of

Thailand Higher Education Quality Assessment Fourth Round. Strategy &

Organizational Behavior eJournal, 7(1), 1-4.

3. Wongsansri, P., Pibool, S., Vidheeharoen, G., & Puncreobutr, V. (2018). The Correlation

between Multicultural Leadership and the Standard of Higher Educational

Institution, Thailand. Anthropology of Education eJournal, 3(4), 1-6.

ผลงานวิชาการ/หนังสือ :

สุพักตร์ พิบูลย์. (2551). ชุดเสริมทักษะการประเมินโครงการ. นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์.

สุพักตร์ พิบูลย์. (2547). กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนา: วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุพักตร์ พิบูลย์ (2563). การประเมินความต้องการจําเป็นและความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน

โครงการ และองค์กร. ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร.

นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุพักตร์ พิบูลย์ (2563). การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร. ประมวลสาระชุด

วิชา การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร. นนทบุรี: สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประสบการณ์การทํางาน :

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

2. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตั้แต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

3. กรรมการทดสอบและประเมินเพ่ือขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

4. กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตั้แต่ พ.ศ. 2559 – 2562

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2562

6. กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2559-2562

7. ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) พ.ศ.2553-2555

และกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 และมัธยมศึกษาเขต 4(ปทุมธาน-ีสระบุรี)

พ.ศ.2555-2557

8. ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2และ กรุงเทพมหานคร เขต 2 ระหว่าง

พ.ศ. 2551 - 2553

9. รองศาสตราจารย์ สังกัดแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2555

10. อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2541

11. ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2539

12. ครู หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

พ.ศ. 2527 – 2529
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง : 3101500054198

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2546

ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2539

ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2542

ปริญญาตรี ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

ประเทศไทย

2538

ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

ประเทศไทย

2535

ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,

ประเทศไทย

2534

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Jiraro, P., Phothisuk, A., Suwannaruji, N., & Jiraro, S. (2020). Research and Development of

a Research Base Learning Model (RBL) in Teaching Students of the Faculty of

Education St Theresa International College. St Theresa Journal of Humanities

and Social Sciences, 6(2), 194 – 204.

2. Nilarun, P., Jiraro, P., & Phothisuk, A. (2020). Assessment of the Graduate Diploma in

Teaching Profession Curriculum at St Theresa International College Nakhon

Nayok, Thailand. St Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1),

187 – 209.

3. มอซ่ง ป่าเจอ, เกษมสันต์ พานิชเจริญ และพงศ์เทพ จิระโร. (2562). การประเมินหลักสูตรพลศึกษาช้ันสูง

วิทยาลัยพลศึกษา โดยการบูรณาการโมเดลการประเมินตามบริบท สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 32(112), 101-108.
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4. ดารณี กีรติปกรณ์, พงศ์เทพ จิระโร และมนตรี แย้มกสิกร. (2562). การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา. วารสารพัฒนา

เทคนิคศึกษา, 32(112), 109-116.

5. กมลวรรณ คชายุทธ, พงศ์เทพ จิระโร และจุฑามาศ แหนจอน. (2562). การพัฒนารูปแบบการประเมิน

คุณภาพ งานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิชาการ

สถาบันการพลศึกษา, 11(2), 47-62.

ประสบการณ์ทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

3. อาจารย์ประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2561

4. อาจารย์พยาบาล กองทัพเรือ ระหว่าง พ.ศ. 2529 – 2552
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูสุข กิจรัตน์ภร

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3601101082088

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก Ed.D. (Curriculum and Instruction) Brigham Young University, USA. 2528

ปริญญาโท ค.ม. (การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2516

ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2513

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Pornputtkul, S., Kitratporn, P., Tanyong, S., & Somphong, W. (2020). Management Ability in

Discovery Museum Tourism Case Study on Pak Phli Museum, the Phuan People,

Nakhon Nayok, Thailand. St Theresa Journal of Humanities and Social

Sciences,

6(2), 70-79.

2. Puncreobutr, V., Kitratporn, P., & Dhammasiri, M. (2019). Educational Leadership and

Managing PM 2.5 Dust Crisis in Bankok, Thailand. Environmental Anthropology

eJournal, 4(21), 1-8.

3. Kitratporn, P. & Puncreobutr, V. (2017). Listening Ability and Initiative and Creative Ideas

of Primary 1 Student by Using Story Telling Activity. Human Resource

Management and Organizational Behavior eJournal, 8(13), 1-5.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

2. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง

พ.ศ. 2550 - 2553

3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2550

4. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2550

5. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2543
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ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุล ธเนศชัยคุปต์

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3101701091244

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Linguistics in

Foreign Language Education)

University of Pittsburgh, USA. 2546

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 2530

ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยลัยศิลปากร, ประเทศไทย 2523

ประกาศนียบัตร Diploma (TESOL) University of California Irvine, USA. 2540

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Puncrebutr, V., Trinikorn, P., Dhanesschaiyakupta, U., Pusapakdeepob, & Pa-alisbo, M. A.

C. (2020). The Design of Real Estate Housing Project in Bangkok and the

Metropolitan,Thailand for the Year 2021. Journal of Management, 15(1), 19-25.

2. Klosawasdi, P., Sirirat, S., Sarinonpinig, P., & Dhanesschaiyakupta, U. (2019). The

Correlation Between Playground Management and the Safety in the Primary

School, Pathumthani Province, Thailand. Educational Organization eJournal,

2(3), 1-13.

3. Klosawasdi, P., Plianphan, R. & Dhanesschaiyakupta, U. (2019). The Correlation Between

Lunch Project Management and the Nutrition Condition of the Primary School

Children in Tak Province, Thailand. Sociology of Educational eJournal,

2(4), 1-11.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

2. อาจารย์ประจํา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร



163

ข้อมูลประวัตอิาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง ชืน่สวุิมล

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3100902511720

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก อ.ด. (ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2536

ปริญญาโท M.A. (Applied Linguistics) National University of Singapore,

Singapore

2523

ปริญญาตรี B.A. (Linguistics and French) Macquarie University, Australia 2520

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Puncrebutr, V., Chunsuvimol, B., Pengsaium, V., & Pusapukdeepob, J. (2021). Model of

Day-Care Service Center for the Elders in Thailand. Solid State Technology, 64(2),

6258 – 6262.

2. Puncrebutr, V., Chunsuvimol, B., Pengsaium, V., & Trinikorn, P. (2021). Model of the

Elderly Care Platform in Thailand. Solid State Technology, 64(2), 6263 – 6267.

3. Puncrebutr, V., Chunsuvimol, B., Koonawoot, S., Sangpaew, K. & Bayolsineesayom, A.

(2021).The Applied Model of Creating the Youth’s Gratitude: Case Study of the Phuan

People at Pak-Phli District, Nakhon Nayok Province, Thailand. Psychology and

Education, 58(3), 4251 – 4256.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

2. อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2555
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