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 ท่ีทํางาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ.    โทรศัพท   081-646-5362 

 Email: Khemthong.Sir@stou.ac.th    
๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี ค.บ. มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2519 

ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2532 

ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2541 
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          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ................................................ 

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

mailto:Khemthong.Sir@stou.ac.th
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 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน........16............เรื่อง 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

หนังสือ/ตํารา  จํานวน.......13..........เรื่อง 

๑. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). หนวยท่ี 14 การพัฒนาทักษะและประสบการณการประชาสัมพันธ 

        สถานศึกษา ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23599 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๒. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). หนวยท่ี 15 การสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขายการเรียนรู ใน  

 ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23799 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๓. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). ประเด็นสาระหลกัท่ี 2 การวจิยัท่ีเก่ียวกบัระบบบริหารการศกึษาและผู้บริหาร

การศกึษา ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23902 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๔. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). ประเด็นสาระหลกัท่ี 2 ประเด็นสาระหลกัท่ี 2 แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานใน

การบริหารการศกึษา ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23911 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

5. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). ประเด็นสาระรองท่ี 3.4 การสือ่สาร ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 

23911 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

6. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). ประเด็นสาระรองท่ี 3.4 การสือ่สาร ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 

23911 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

7. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). หนว่ยท่ี 5 นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบริหารจดัการในสถานศกึษาปฐมวยั 

ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 22742 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

8. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). หนว่ยท่ี 13 การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู้ในสถานศกึษาปฐมวยั 

ตอนท่ี 13.3 ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 22742 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

9. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2555). หนว่ยท่ี 13 เครือขา่ยการเรียนรู้ ใน ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23737 

นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

10. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2556). หนว่ยท่ี 11 นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนรู้ ใน แนวการศกึษาชดุ

วชิา 23737 นนทบรีุ: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

11. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2556). หนว่ยท่ี 6 คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวชิาชีพของผู้บริหารการศกึษา ใน 

ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23789  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 



 

 

12. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2556). หนว่ยท่ี 8 ผู้ นํากบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตอนท่ี 8.1 และ 8.2 ใน 

ประมวลสาระการสอนชุดวิชา 23737  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

13. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2558). หนว่ยท่ี 15 การคาดการณ์อนาคตด้านการศกึษาของชาต ิใน ประมวลสาระ

การสอนชุดวิชา 23723  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ผลงานวิจัย  จํานวน......2..........เรื่อง 

๑. การสังเคราะหงานวิจัยของนักศึกษาแขนงบริหารการศึกษา สาขาศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

        (ผูรวมวิจัย) ปท่ีผลติ 2557 

๒. การสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาตามกรอบและทิศทางการวิจยัทางการศึกษาของประเทศ  

        (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) (งานสภาการศึกษาแหงชาติ - ผูรวมวิจยั) ปท่ีผลิต 2558 

๓.  

๔.  

๕.  

บทความ  จํานวน.....1......เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

๑. บทความวิชาการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับ

การศึกษา ลงพิมพในวารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปท่ี 8 ฉบับ

ท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2558   

  

๒.    

๓.    

๔.    

๕.    

 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

 


