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๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 
 การบริหารจัดการองค์การและภาวะผู้นาทางการศึกษา การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน การวิจัยและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๗.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  

 7.1 ระดับปริญญาตรี 
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 

 
รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวชิา 
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 



 

 

7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา 

 
รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวชิา 
23503 การจัดและบรหิารองค์การทางการศ ึกษา 
23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

 
7.3 ระดับปริญญาโท ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุด
วิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวชิา 
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา 
23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
23725 บริบทการศ ึกษา 
23798 วิทยานิพนธ ์
23797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ(บริหารการศึกษา) 

 

7.4 ระดับปริญญาเอก ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุด
วิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวชิา 
23901 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
23905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
23996 ดุษฎีนิพนธ์ 
23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 

๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็น 
          ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา.................................................................................................  
          อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา........................................................... ................................... 
          อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ........................................... 
          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ................................................ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... ............................................................ 
 

 



 

 

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จ านวน.........29...........เรื่อง 
ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 

หนังสือ/ต ารา  จ านวน........13.........เรื่อง 

๑. รัตนา ดวงแก้ว. (2558). หน่วยที่ 3 ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อชีวิตครอบครัวและการพัฒนาเด็กปฐมวัย.    
        ใน เอกสารการ สอนชุดวิชาครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7  
        (น. 3-1 –3-46). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2. รัตนา ดวงแก้ว. (2557). หน่วยที่ 11 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ใน ประมวลสาระการสอนชุด 
        วิชานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการสึกษา หน่วยที่ 11-15  
        (น. 11-1 –11-83). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3. รัตนา ดวงแก้ว. (2556). หน่วยที่ 13 การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหาร 
        การศึกษา. ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 11-15  
        (น. 13-1 –13-49). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4. รัตนา ดวงแก้ว. (2556). หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ใน  
        ประมวลสาระการสอนชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 11-15  
        (น. 14-1 –14-79). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

5. รัตนา ดวงแก้ว. (2556). หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้นาทางการศึกษา. ใน  
        ประมวลสาระการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้น า 
        ทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 (น. 3-1 –3-57). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

6. รัตนา ดวงแก้ว. (2556). หน่วยที่ 5 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร. ในประมวลสาระการสอนชุด 
        วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 
        (น. 5-1 –5-75). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

7. รัตนา ดวงแก้ว. (2555). หน่วยที่ 5 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร. ในประมวลสาระการ 
        สอนชุดวิชา การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษา หน่วยที่ 1-8 (น. 5-1 –5-89).  
        นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

8. รัตนา ดวงแก้ว. (2555). หน่วยที่ 14 การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา. ในประมวลสาระการสอน  
        ชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 12-15 (น. 14-1 –14-87).  
        นนทบุรี: สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

9. รัตนา ดวงแก้ว. (2555). หน่วยที่ 5 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร. ในประมวลสาระการ 
        สอนชุดวิชาการจัด และบริหารองค์การทางการศึกษา หน่วยที่ 1-8 (น. 5-1 –5-89).  
        นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

10. รัตนา ดวงแก้ว. (2555). ประเด็นสาระหลักที่ 1 จรรยาบรรณและขอบข่ายการวิจัยทางการ 
        บริหารการศึกษา. ในแนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการ 
        บริหารการศึกษา (น. 16-33). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



 

 

11. รัตนา ดวงแก้ว. (2555). ประเด็นสาระหลักที่ 2 การออกแบบการวิจัย: การวิจัยแบบผสมผสาน. ใน 
        แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (น. 41-48).  
        นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

12. เก็จกนก เอ้ือวงศ์ และรัตนา ดวงแก้ว. (2554). ประเด็นสาระหลักที่ 3 พฤติกรรมองค์การ: ภาวะผู้นา.  
        ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (น. 43-48).  
        นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

13. รัตนา ดวงแก้ว. (2554). ประเด็นสาระหลักที่ 4 การเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา. ในแนว   
        การศึกษาชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (น. 63-79).  
        นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  
  
  
  

ผลงานวิจัย  จ านวน......10..........เรื่อง 
๑. รัตนา ดวงแก้ว กุลชลี จงเจริญ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2559). การติดตามประเมินผลมาตรฐาน 

        การศึกษาของชาติ (ฉบับ พ.ศ. 2547): ประเภทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
        อัธยาศัย. (ทุนของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อยู่ในระหว่างดาเนินการ) 

2. รัตนา ดวงแก้ว และกุลชลี จงเจริญ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษา 
        ระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเป็นอาเซียน: กรณีศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ 
        พม่า. (ทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในระหว่างดาเนินการ) 

3. กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแก้ว เก็จกนก เอื้อวงศ์ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2558). การพัฒนาชุด 
        ฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา สาหรับผู้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ในเขตกทม.และปริมณฑล. (เอกสารอัดสาเนา) 

4. วรรณดี แสงประทีปทอง กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ. (2558). การพัฒนาแนวทางการ 
        ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา  
        พ้ืนที่ภาคกลางตอนบน. (เอกสารอัดสาเนา) 

5. นิธิพัฒน์ เมฆขจร กุลชลี จงเจริญ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ. (2558). การสังเคราะห์งานวิจัยของ 

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

        (เอกสารอัดสาเนา) 

6. รัตนา ดวงแก้ว เก็จกนก เอ้ือวงศ์ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และคณะ. (2558). การสังเคราะห์งานวิจัยของ 

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์.  

        (เอกสารอัดสาเนา) 



 

 

7. อรรณพ จีนะวัฒน์ และรัตนา ดวงแก้ว. (2557). การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

        ปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  

        บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จากัด.  

8. ทองอินทร์ วงศ์โสธร สมคิด พรหมจุ้ย วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และรัตนา ดวงแก้ว. (2554). สถาบันทดสอบ 

        ทางการศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ. (เอกสารอัดสาเนา) 

9. รัตนา ดวงแก้ว และคณะ. (2553). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนใน 
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