มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ11.1และ11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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2
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3
3
6
7
8
8
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)

9
9
10
13
27
28

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)

29
29
30
34

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

36
36
36
37

สารบัญ(ต่อ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

37
37
37

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

38
38
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40
42
43
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

46
46
46
46
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิ ดสอนเทียบกับสาระความรู้
และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
ตามข้ อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
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75
77
92
102
128
147

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
: Master of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
: กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
: Master of Education (Educational Administration)
: M.Ed. (Educational Administration)

25540091104353

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต (ขอใบประกอบวิชาชีพ)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและเอกสารตําราที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี

2

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงปริญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เป็ นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา พ.ศ. 2559
- ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ ...29..... เดือน ........พฤศจิกายน.......... พ.ศ.....2559.........
- ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ
ประชุมครั้งที่....10/2559.... เมื่อวันที่ ...23... เดือน ....ธันวาคม.... พ.ศ..2559...
- ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่.....2/2560.... เมื่อวันที่ ...2.... เดือน ...กุมภาพันธ์... พ.ศ..2560...
- ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ ามี)
………………………………………...เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักวิชาการศึกษาในองค์กรด้ านการศึกษา
8.5 นักวิจัยด้ านบริหารการศึกษา
8.6 ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษาและการฝึ กอบรม
8.7 คณาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้ านการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
รายชื่อคณาจารย์
1

อ.ร.อ.ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์

2

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

3

อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
สบ.(สาธารณสุขศาสตร์), 2534
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), 2541
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2538
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),2534
ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา),2551
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),2536
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา), 2543
ค.ม.(บริหารการศึกษา), 2547
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา),2550

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาต้ องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง” “กับดักความเหลี่ยมลํา้ ของ
ความมั่นคง”และ“กับดักความไม่สมดุลย์ในการพัฒนา ซึ่งเป็ นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้ าเศรษฐกิจ
เพื่อก้ าวข้ าวประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” และในสภาวะที่โลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนั้นมี
ผลต่อประเทศที่พัฒนาและประเทศที่กาํ ลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยในปัจจุบันต้ องพบกับความท้ าทายของ
สภาวะแวดล้ อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีแนวโน้ มพัฒนาเป็ นระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศหรื อความท้ าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สภาวการณ์ด้านเศรษฐทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศที่ยังคงประสบปั ญหาในหลายด้ าน เช่น ปั ญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถใน
การแข่งขันซึ่งมีผลต่อทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)ใน
การน้ อมนําและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้ นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลให้ การจัดการศึกษาต้ องปรับให้ ทนั กับสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนให้ สนับสนุนการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
คุณภาพ และเพื่อสอดคล้ องกับแนวคิด “ประเทศไทย4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจไปสู่
“Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรมกล่าวคือจากโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามากได้
น้ อย” เราต้ องปรับเปลี่ยนเป็ น “ทําน้ อยได้ มาก”เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ อาทิเปลี่ยนจากการ
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ขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้ าไปสู่การเน้ นภาคบริการมากขึ้น และการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นับเป็ นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ มีการพั ฒนาเศรษฐกิจด้ วยการสร้ างและผลิตบุคลากรคุณภาพ โดย
เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 มีเป้ าหมายพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้ าง
ความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป้ าหมายและเจตนารมณ์ดังกล่าวส่งผล
ต่อความต้ องการกําลังคนที่มีทกั ษะหลายด้ าน สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะได้ เป็ นอย่างดี มีความสามารถใน
การทํางานร่วมกัน รู้จักแสวงหาประสบการณ์และใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและพัฒนา
งาน ใฝ่ รู้ใฝ่ ศึกษาค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่องเพื่อความชํานาญ ลึกซึ้งในวิชาชีพรวมถึงมีพ้ ืนฐานความคิดที่กว้ างขวางเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีกรอบ
แนวคิดที่สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวดที่ 7 ว่ าด้ วย ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กําหนดให้ กระทรวงส่งเสริมให้ มี
ระบบการผลิตการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ น
วิชาชีพชั้นสูง โดยกํากับและประสานให้ สถาบันที่ทาํ หน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่าง
ต่อเนื่องและในมาตรา 53 วรรค 2 กําหนดให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้ องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่กาํ หนด ซึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็ นบุคลากรที่มีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศเป็ นอย่างยิ่งเพราะ
บุคคลเหล่านี้จะเป็ นผู้ดูแลสถานศึกษาซึ่งเป็ นสถาบันผลิตทรัพยากรของประเทศ
ดั งนั้ นเพื่ อสอดรั บแนวคิ ดประเทศไทย 4.0
สร้ างความสมดุ ลย์ ทางเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 หมวดที่ 7 มาตรา 52
วรรค 1 และมาตรา 53 วรรค 2 รวมถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.25602564) เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สงั คม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
มีความพร้ อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดทําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาเพื่อรองรับความต้ องการของสังคมในการพัฒนาประเทศด้ านการจัดการศึกษา อันเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะ
ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สงั คมที่พึงปรารถนา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ ใช้ เศรษฐกิจเป็ นตัวช่วยพัฒนาสังคมให้ คนในสังคมมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และต่อมามีการปรับนโยบายให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้ านคน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งการพัฒนาช่วยสร้ างสังคมให้ เจริญก้ าวหน้ ามา
โดยลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้ การได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารได้ อย่ างสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิตแต่ ประเทศไทยต้ องเผชิญกับสภาพ
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ปัญหาทางสังคม ที่เกิดค่านิยมที่ได้ รับผลกระทบมาจากความเจริญก้ าวหน้ า คือส่งผลต่อการดําเนินชีวิตให้ มีความ
เป็ นปั จเจกบุคคลมากขึ้น ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความเสื่อมถอยด้ านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการ
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ าสู่ประเทศจากการได้ รับข่าวสารทั้งด้ านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขาดการคัด กรองและเลื อ กรั บ อัน มีผลต่ อคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของคนในสังคมเช่ น กัน
เนื่องจากวิถชี ีวิตและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางประชากรในวัยเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้ ความ ต้ องการ
ความรู้ท่จี าํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพและทุนทางปั ญญา เพื่อเป็ นภูมิค้ ุมกันให้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมี
คุ ณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้ าสู่การเป็ นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
อนึ่งการที่สงั คมไทยกําลังเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เจริญเติบโตทางธุรกิจระหว่ างประเทศทําให้ เกิดความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่ อวิถีชีวิต
เอกลั กษณ์ไทยและค่ านิ ยม กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่ างชาติท่ีผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและ
เทคโนโลยี สารสนเทศต่ างๆ มี ส่วนทําให้ ค่ านิ ยมของคนไทยหั นมายึดติ ดกับกระแสวั ตถุ นิ ยม คํานึ งถึง
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อแสวงหาอํานาจ มีความหย่อน
ยานในศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งการสํารวจและผลการวิจัยต่างๆ พบว่าปั ญหาสําคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์
สุจริตและการทุจริตคอรัปชั่น โดยเห็นว่าต้ องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ด ขึ้ นก่ อ ให้ เกิด ปั ญ หาทางสังคมตามมา อาทิเช่ น ปั ญหายาเสพติ ด
ครอบครัวแตกแยกและจากการกระจายความเจริญของรัฐสู่สงั คมชนบท การเปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมเมืองมี
มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้ าน วัด โรงเรียนในอดีตเริ่มมีช่องว่างมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็ น
แหล่งเรียนรู้หล่อหลอมให้ เยาวชนคนไทยได้ รับการปลูกฝัง พัฒนาให้ เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพด้ วยภูมิความรู้
และภูมิธรรมนําสู่สงั คมคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 28 ซึ่งได้
กําหนดให้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงพร้ อมกับการปรับเปลี่ยนตนเองสู่ Thailand 4.0 ตามแนวคิด “Strength Form Within” คือการ
สร้ างความเข้ มแข็งจากภายในด้ วยกลไกการยกระดับนวัตกรรม สร้ างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็ น
ผู้ประกอบการและการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและเครือข่ายนั้น ในระบบการศึกษาผู้บริหารการศึกษาถือ
เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่ อความสําเร็จของการจัดการศึกษา เพราะเป็ นผู้ สร้ างสรรค์สังคมคุ ณภาพ
กล่ าวคือผู้บริหารการศึกษาที่มีภูมิร้ ู ปั ญญา ชี้นําสังคม มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล มีศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชี พ มีทักษะทางการบริ หาร สามารถวิเคราะห์ความสัมพั นธ์และบทบาทของการศึกษาภายในบริ บท
สังคมไทยและสังคมโลกได้ อย่ างรอบด้ าน เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทาง
สังคม การเมือง วัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลหรือผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษา และ
สามารถสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา
กับศาสตร์ อ่ืนเพื่ อการประยุ กต์ใช้ ในการปฏิบัติการได้ อย่ างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซึ่ งการมี คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถสูงทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพจะเป็ นกลไกสําคัญของการจัด
การศึกษาให้ มีคุณภาพต่อไป
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ดังนั้นจึงจําเป็ นต้ องเตรียมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้ มีความพร้ อมโดยมีทักษะที่
จําเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงอันได้ แก่ 1) มีความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) มี คุ ณธรรม จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พทางการบริ หารการศึ กษา 3) มี ความเข้ าใจและวิ เคราะห์
สังเคราะห์บริบททางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ 4) มีภาวะผู้นาํ และความรับผิดชอบสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์ 5) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกั ษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 6) เป็ นผู้นาํ ที่มีความสามารถสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน
สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ตามข้ อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ได้ ปรับมาตรฐาน
ความรู้ผ้ ูบริหารสถานศึกษาเป็ น 7 มาตรฐาน มาตรฐานความรู้ผ้ ูบริหารการศึกษาเป็ น 6 มาตรฐานมาตรฐานความรู้
ศึกษานิเทศก์เป็ น 8 มาตรฐาน ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 12 มาตรฐาน ผู้บริหาร
การศึกษา 12 มาตรฐานและคุรสุ ภาได้ เพิ่มเติมการฝึ กปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึ กปฏิบัติการบริหาร
การศึกษา มีการกําหนดการฝึ กปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
(15x6 ชั่วโมง)ประกอบด้ วยการฝึ กการบริหารสถานศึกษาร้ อยละ50 และฝึ กการบริหารการศึกษาร้ อยละ 50
จากสภาพการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภา จึงส่งผลให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
ข้ อบังคับคุรุสภาว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศรวมทั้งความต้ องการผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความสามารถสูงทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ มีความเข้ าใจในกระบวนการ
สร้ างความรู้และประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นแหล่ งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม
สร้ างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม ทํานุบาํ รุงวัฒนธรรมศิลปและพัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559)
ได้ ระบุวิสัยทัศน์ท่วี ่าด้ วย “อุดมศึกษาเป็ นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้ างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่
คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” และจุดเน้ น คือ “ผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
ต้ องการของสังคมรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนและการวิจัยเพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ทาํ ให้ สงั คมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556) แนวคิด
ประเทศไทย 4.0 สร้ างความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 หมวดที่ 7 ว่าด้ วย ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กําหนดให้ กระทรวงส่งเสริ มให้ มีระบบการผลิ ตการพั ฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสูง โดยกํากับ
และประสานให้ สถาบันที่ทาํ หน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความพร้ อม
และมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่องและในมาตรา
53 วรรค 2 กําหนดให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนต้ องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่กาํ หนด
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาที่มีคุณภาพ เข้ าปฏิบัติงานในหน่ วยงานระดับกระทรวง กรม กองและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนจํานวนมาก ดังนั้นพันธกิจการผลิตมหาบัณฑิตในศาสตร์น้ ี จึงเกี่ยวข้ องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึ่งมีรากฐานของการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิ ดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาํ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนําไปสู่ความเป็ น
เลิศทางการบริหาร
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็ นความต้ องการจําเป็ นของบุคคลที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบการ
บริหารการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบและต้ องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑ์คุรุสภา พ.ศ.2556 การ
บริหารการศึกษาเป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็ นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึ กฝนได้ สอดคล้ องกับแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 มุ่งสร้ างความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559) ได้ ระบุวิสยั ทัศน์ท่วี ่าด้ วย“อุดมศึกษาเป็ นแหล่งองค์
ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้ างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” การที่บุคคลเข้ ารับ
การศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏีและหลักการสําคัญของการบริหาร
และการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบของงานบริหาร การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนปั จจัย
สภาพแวดล้ อมที่ส่ งผล และเกี่ยวข้ องกับการจั ดและดําเนิ นงานการศึ กษาให้ มี คุ ณภาพ หลั กสูตรนี้ จึ งมี
ความสําคัญในการพัฒนาเพื่อการเป็ นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
มาตรฐานตามที่คุรสุ ภากําหนด เป็ นผู้ท่มี ีศักยภาพในการพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีภาวะผู้นาํ และมีความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์
1.3.2 มีความสามารถสูงทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกั ษะในการวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์บริบททางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
1.3.3 มีความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์วิชาชีพที่สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติ
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
1. พัฒนาอาจารย์ผ้ ูสอนให้ เป็ นครูมือ
อาชีพ มีความรู้เท่าทันวิทยาการและ
ผลิตผลงานทางวิชาการแก่สงั คม

กลยุทธ์

1.สนับสนุนอาจารย์ให้ ได้ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์โดยการศึกษา
ต่อ ดูงาน อบรม สัมมนา ทําวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานโดยการบริการวิชาการ
แก่สงั คม
2.จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
1.การจัดหาตํารา สื่อการเรียนการ
เพิ่มเติมโดยจัดหาตํารา สื่อการเรียน สอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ เหมาะสม
การสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง 2. จัดหาสถานศึกษาในการฝึ ก
เรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
ให้ เหมาะสมและเพียงพอ
การศึกษา
3. การให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการ
1.จัดให้ มีโครงการทางวิชาการที่เอื้อ
ต่อการทําปริญญานิพนธ์
4. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ 1.ส่งเสริมให้ คณาจารย์มีกจิ กรรม
ติดตามทบทวนหลักสูตร
ปรึกษาหารือร่วมกันในการติดตาม
คุณภาพของหลักสูตร
5.ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความทันสมัย 1.ติดตามประเมินหลักสูตร
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
2.พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
สังคม มีความสอดคล้ องตามเกณฑ์
สกอ.และคุรุสภา
มาตรฐานที่สกอ. และคุรุสภากําหนด
6.สร้ างเครือข่ายกับสถานศึกษา และ 1.สร้ างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ตัวบ่งชี้
1. จํานวนอาจารย์ท่ศี ึกษา ฝึ กอบรม
ปริมาณงานวิจัย การบริการทาง
วิชาการและผลงานวิชาการใน
ลักษณะต่างๆ
1. จํานวน ตํารา สื่อการเรียนการ
สอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. จํานวนแหล่งเรียนรู้ และสถานที่
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1.จํานวนนิสติ ที่เข้ าร่วมกิจกรรม
1.รายงานการประชุม

1.รายงานการประเมินตนเองตาม
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร
2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1. จํานวนสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เป็ นเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
เป็ นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มี ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมถึงการดําเนินการตาม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2559 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเป็ นผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นมีความสนใจเรียนด้ านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การ
ทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความประพฤติดี ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรือเป็ นโรค
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ข้ นึ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ บางส่วนไม่ได้ สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านการศึกษา ไม่มีพ้ ืนความรู้ด้าน
การศึกษารวมถึงขาดประสบการณ์การบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจํ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3
นิสติ ที่ไม่ได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านการศึกษาต้ องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ทางการบริหารการศึกษาเพิ่มเติม 2 วิชา คือ บห 541 หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา
และบห 542 ระเบียบวิธวี ิจยั พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จํานวนนิสติ
2559
2560
2561
2562
2563

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

ใน
เวลา
-

นอก
เวลา
-

ใน
เวลา
10
10
-

นอก
เวลา
10
10
-

ใน
เวลา
15
10
25
10

นอก
เวลา
15
10
25
10

ใน
เวลา
15
15
30
15

นอก
เวลา
15
15
30
15

ใน
เวลา
15
15
30
15

นอก
เวลา
15
15
30
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตามแผนการรับปี การศึกษา 2560-2563
รายละเอียดรายรับ
จํานวนนิสติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี xคน)
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ (บาท)
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2563

-

20*
1,660,000

50
4,060,000

30
2,400,000

30
2,400,000

1,660,000

4,060,000

2,400,000

2,400,000

* หมายถึง จํานวนนิสติ ที่รับในปี การศึกษา 2560

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย ตามแผนการรับปี การศึกษา 2560 จํานวน 20 คน
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 32 หน่วยกิต x 1,100 บาทต่อชั่วโมง x 16 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้ าและค่าปรับปรุงห้ องเรียน)(อยู่ท่คี ณะ)
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ สาํ หรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่นๆ
ค่าบริหารหลักสูตร (อยู่ท่หี ลักสูตร)
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จํานวนนิสติ ขั้นตํ่า 15 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะร้ อยละ10 (ถ้ ามี)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายทีเ่ รียกเก็บตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย (บาท)
563,200
240,000
280,000
64,000
15,000
36,000
20,000
180,000
1,398,200
69,910

ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย

ยอดสะสม(ต่อหัว)

69,910
88,892

3,496
3,496
6,991
94,592
10,700
14,189
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

108,781
137,389

165,997
166,000
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2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามแผนการรับ
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน
รายการ

ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 32 หน่วยกิต x 1,100 บาทต่อชั่วโมง x 16 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้ าและค่าปรับปรุงห้ องเรียน)(อยู่ท่คี ณะ)
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ สาํ หรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่นๆ
ค่าบริหารหลักสูตร (อยู่ท่หี ลักสูตร)
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จํานวนนิสติ ขั้นตํ่า 15 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะร้ อยละ10 (ถ้ ามี)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายทีเ่ รียกเก็บตลอดหลักสูตร

ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย

563,200
420,000
600,000
96,000
15,000
54,000
20,000
198,000
1,966,200
65,540

ยอดสะสม(ต่อหัว)

65,540
78,648

3,277
3,277
6,554
89,348
10,700
13,402
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

102,750
131,358

159,966
160,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํ านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต (ขอใบประกอบวิชาชีพ)
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2.หมวดวิชาบังคับ
3.หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4.ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
5.หมวดวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
รวมจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
44 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
FE 501
Philosophy of Education to Development
พฐ 502
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
FE 502
Research and Statistics in Education
2. หมวดวิชาบังคับ กําหนดให้ เรียนจํานวน 20 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
บห 511
หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
EA 511
Principle and Theory in Education Administration
บห 512
คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร
EA 512
Moral, Ethic and Leadership of Administrators

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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บห 513
การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
EA 513
Quality Assurance for Educational Development
บห 514
การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 514
Research and Development of Professional in Educational Administration
บห 515
การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
EA 515
Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation
บห 516
สัมมนาการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
EA 516
Seminar in Educational Administration
บห 517
การฝึ กปฏิบัตกิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
EA 517
Internship in Educational Professional Administration
3. หมวดวิชาเลือก
ให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
บห 521
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
EA 521
Policy and Education Planning
บห 522
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
EA 522
Information Technology for Administration Education
บห 523
การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
EA 523
Human Capital and Educational Personal Administration
บห 524
การบริหารและการจัดการหลักสูตร
3(2-2-5)
EA 524
Curriculum Administration and Management
บห 525
การจัดการและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
EA 525
Project Management and Evaluation
บห 526
การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(2-2-5)
EA 526
Organizational Development and Job System Analysis
ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
บห 527*
EA 527
Strategies in Educational Supervisions
บห 528
ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3(2-2-5)
EA 528
Strategies in School Administration and Management
บห 529
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
3(2-2-5)
EA 529
Learning Organization Development Strategies
บห 530
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication Strategies and Educational Administration
EA 530
บห 531
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
EA 531
School and Community Relationship
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บห 532
EA 532
บห 533
EA 533
บห 534
EA 534
บห 535
EA 535
บห 536
EA 536
หมายเหตุ

สัมมนาแนวโน้ มและปัญหาการวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Seminar in Trends and Research Problems in Basic Educational Administration

สถิติประยุกต์สาํ หรับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Applied Statistics for Educational Administration
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Action Research for Educational Administration Development
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research for Educational Administration
การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
Independent Study in Educational Administration
* หมายถึงรายวิชาสําหรับผู้ท่ตี ้ องการเทียบมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือก

4. หมวดปริญญานิพนธ์ กําหนดให้ ทาํ ปริญญานิพนธ์ จํานวน 12 หน่วยกิตดังนี้
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691

12 หน่วยกิต

Master’s Thesis

5. หมวดวิชาปรับพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา
สําหรับผู้ท่ไี ม่มีวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้ านการศึกษาและประสบการณ์การบริหารการศึกษา
หรือการบริหารสถานศึกษาต้ องเรียนเพิ่มเติม 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้
บห 541
หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
EA 541
Principle and Concept in Educational Administration
2(1-2-3)
บห 542
ระเบียบวิธวี ิจยั พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
EA 542
Basic Research Methodology in Educational Administration
ความหมายของรหัสวิชา
1. เลขรหัสสามตัวแรก
1.1 เลขรหัสตัวแรก 5-6
หมายถึง ระดับที่เปิ ดสอนระดับปริญญาโท
1.2 เลขรหัสตัวที่สอง
หมายถึง หมวดวิชาต่างๆ ได้ แก่
0
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
1
หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
2–3 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
4
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
9
หมายถึง หมวดปริญญานิพนธ์
2. เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
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3. เลขรหัสในวงเล็บ
3.1 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่หนึ่ง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
3.2 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบตั ิและภาคสนาม
3.3 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิตแบบ ก 2 ในและนอกเวลาราชการ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พฐ 501
บห 511
บห 512
บห 513
บห 541
บห.......

ชื่อวิชา
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร
การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปรับพื้นฐาน หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา
............................................... (วิชาเลือก)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พฐ 502
บห 514
บห 515
บห 516
บห 542
บห.......

ชื่อวิชา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สัมมนาการบริหารการศึกษา
ปรับพื้นฐาน ระเบียบวิธวี ิจัยพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
............................................... (วิชาเลือก)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
ไม่นับหน่วยกิต
3(2-2-5)
14 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
บห 517
ปพท 691

ชื่อวิชา
การฝึ กปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(0-6-3)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพท 691

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
FE 501
Philosophy of Education to Development
ทําความเข้ าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ปรัชญาและ
แนวคิดทางการศึกษา การสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทย
และสังคมโลก สัมมนาประเด็นปั ญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรั ชญาและสังคมศาสตร์จาก
กรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิดสร้ างความตระหนักใน
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์และความเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้ างสรรค์ความรู้เพื่อนําพําสังคมไทย
ไปสู่สงั คมแห่งการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ย่งั ยืน
พฐ 502
FE 502

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Statistics in Education
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี มโนทัศน์และวิธวี ิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัย
และการเลือกใช้ สถิติ เทคนิคการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัด
กระทําข้ อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์
วิพากษ์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปั ญหาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาข้ อเสนอ
โครงการวิจัย การฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย
2. หมวดวิชาบังคับ
กําหนดให้ เรียนจํานวน 20 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
บห 511
หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 511
Principle and Theory in Education Administration
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้ าที่ในการบริหารและการนิเทศการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานคณะบุคคลและบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่
การบริหารกิจกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้ ผ้ ูเรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็ น การบริหารแหล่ งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางการบริหารจัดการในความรับผิดชอบ ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์
สังเคราะห์กรณีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและการวิจัยอันนําไปสู่การออกแบบนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษาและบริบทสังคม
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บห 512
EA 512

คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร
3(2-2-5)
Moral, Ethic and Leadership of Administrators
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพสําหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํ วิชาการ ผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสังคม การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ ง
การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้ องถิ่น การสร้ าง
เครือข่ายทางการศึกษา การกํากับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การมีปฏิสมั พันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การเป็ น
แบบอย่างที่ดี การมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
สภากํา หนด ฝึ กปฏิบั ติ การวิ เ คราะห์ กรณี ศึ ก ษาภาวะผู้ นําของนั ก บริ หารการศึ ก ษาทั้งในและ
ต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ ตามบริบทสังคมไทยปั จจุบันและ
อนาคต
บห 513
EA 513

การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance for Educational Development
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ
การศึกษา รูปแบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การกําหนดมาตรฐานใน
การประกันคุ ณภาพทั้งภายในและภายนอก เทคนิคการพัฒนา การวางแผนประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานการศึกษา การสร้ างเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินตนเองและการ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
การนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บห 514
EA 514

การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Development of Professional in Educational Administration
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับการวิจัย การพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้ าที่และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวคิด
และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การเสริมสร้ างจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร
ทักษะในการแสวงหาความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การเป็ นผู้บริหารมือ
อาชีพในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การวิเคราะห์สภาพปั ญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
การแก้ ปัญหาด้ วยระเบียบวิธกี ารวิจัยทางการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ฝึ กปฏิบัติ
การวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย
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บห 515
EA 515

การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การออกแบบสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร การบริ ห าร
สถานศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ มการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
และการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตร

บห 516
EA 516

สัมมนาการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Educational Administration
สัมมนาสภาพปัญหาปัจจุบัน แนวทางแก้ ไข แนวโน้ มการบริหารการศึกษาทั้งของ
ภาครั ฐและเอกชน การนําเสนอและอภิปรายหัวข้ อที่น่าสนใจทางการบริหารการศึกษาในการทํา
ปริญญานิพนธ์
บห 517
EA 517

การฝึ กปฏิบัตกิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบัติงาน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วยการฝึ กปฏิบัติ สังเกต
วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ
โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ
3. หมวดวิชาเลือก
ให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
บห 521
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
EA 521
Policy and Education Planning
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารและระดับนโยบาย
ความหมายของนโยบายและแผน องค์ประกอบของนโยบายและแผน การวิเคราะห์นโยบาย การ
กําหนดนโยบาย การประกาศนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติ ประเภท
ของแผน กระบวนการวางแผน ปั จจัยและบริบทที่กระทบต่อนโยบายและแผนศึกษา กรณีศึกษา
นโยบายทางการศึกษาและบริ หารการศึ กษา ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ ข้อมู ล ออกแบบกระบวนการ
นโยบาย วางแผนการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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บห 522
EA 522

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology Administration for Education
ศึกษาหลักการ ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวางแผน การพัฒนาและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา การสร้ างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจัดการองค์การแห่ งการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา การประเมินการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษา สารสนเทศทางวิชาการและการวิจัยในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
บห 523
EA 523

การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Human Capital and Educational Personal Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการทุนและทรั พยากรมนุ ษย์ ความรู้ด้านการบริ หารงานบุ คคลและบุ คลากรทางการศึกษา
กระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ การวางแผนกลยุ ทธ์ในการพั ฒนาบุ คลากรในองค์ก าร
แนวคิ ด แนวทางเทคนิ ค และกระบวนการประเมิ น ผล การปฏิบั ติ ง านการเลื อ กและพั ฒ นา
เครื่องมือ การประเมินการรายงานผลการประเมินของบุคลากรเป็ นรายบุคคล รายกลุ่มและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ การนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานการธํารง
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนางานและความก้ าวหน้ าในอาชีพ ตลอดจน
แนวทางเทคนิควิธกี ารในการบริหารทุนมนุษย์
บห 524
EA 524

การบริหารและการจัดการหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Administration and Management
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและจัดการหลักสูตร
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ รูปแบบ กระบวนการการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการหลักสูตร หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่เี หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การคํานึงถึงจุดเด่นและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ในอนาคตด้ วย
กระบวนการเรียนการสอนการที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญควบคู่การวัดประเมินและการนิเทศการศึกษาที่
เหมาะสม ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ความต้ องการจําเป็ นของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาและการนํา
หลักสูตรไปบริหารจัดการการศึกษา
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บห 525
EA 525

การจัดการและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Evaluation
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการโครงการ
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การวางแผน ความเชื่อมโยงจากแผนสู่การปฏิบัติ การกํากับ
ติดตามแผน การอํานวยการบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามโครงการ แนวทางและวิธีการประเมินผล
โครงการ บทบาทของผู้ นําบริ หารในการบริ หารจัดการและประเมินโครงการ ทักษะการเขียนและ
นําเสนอโครงการ เน้ นการพัฒนาทักษะการจัดทําโครงการและการประเมินโครงการทางการบริหาร
การศึ กษาในบริ บทที่เกี่ยวข้ อง การนําผลประเมิ นโครงการสู่การพั ฒนาโครงการ คุ ณธรรมและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องในการบริหารจัดการและประเมินโครงการ รูปแบบของโครงการและแนวโน้ ม
ใหม่ ของการพั ฒ นาโครงการ แนวโน้ มการประเมิ น โครงการ ฝึ กปฏิ บั ติ อ อกแบบและพั ฒ นา
กระบวนการจัดการโครงการจากกรณีศึกษาและตัวอย่ างการบริหารจัดการโครงการในการบริหาร
การศึกษา
บห 526
EA 526

การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(2-2-5)
Organizational Development and Job System Analysis
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านองค์การรูปแบบองค์การและการพัฒนา
องค์การการจัดการองค์การสมัยใหม่ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาในองค์การการพัฒนาระบบ
และบุคคลในองค์การให้ มีศักยภาพและสมรรถนะสอดคล้ องกับพลวัตทางสังคมตลอดจนเรียนรู้
องค์ความรู้เรื่องระบบ การบริหารจัดการเชิงระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน รวมถึงเทคนิควิธีการ
กรณีศึกษา ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ข้ อขัดแย้ งและค้ นหาแนวทางแก้ ไขพัฒนาที่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการบริหารองค์การทางการศึกษา
บห 527
EA 527

ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Strategies in Educational Supervisions
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ นโยบายการศึกษากับระบบการศึกษาอื่นในสังคม กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ การเสริมแรง
การสร้ างพลังอํานาจ การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของสังคม การสร้ าง
วั ฒนธรรมในการพั ฒนางานวิ ชาการและการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบัติ การประเมิ น
ปรับปรุงแผนการนิเทศสําหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแผนการนิเทศที่
สามารถปฏิบัติงานได้ จริง
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บห 528
EA 528

ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3(2-2-5)
Strategies in School Administration and Management
ศึกษายุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดอ่อน
จุ ด แข็ง โอกาสและการคุ ก คามของการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา การศึ ก ษานโยบาย ทิศ ทาง
ขอบข่ าย ปั ญหาและแนวโน้ มของการบริหารสถานศึกษา การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือและ
ความสัมพั น ธ์ของการบริ หารสถานศึก ษากับหน่ วยงานอื่น การแสวงหากลยุ ทธ์ในการพั ฒ นา
สถานศึกษาทั้งในด้ านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารและการ
จัดการที่จะออกแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการและจัดการสถานศึกษา
3(2-2-5)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Organization Development Strategies
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีองค์การแห่งการเรียนรู้ วิวัฒนาการของ
องค์การแห่ งการเรียนรู้ ระดับและรูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ
การสื่อสาร/การฟั งอย่างใคร่ ครวญ การจัดการความรู้ การสร้ างองค์การแห่ งการเรียนรู้ องค์การ
สร้ างสรรค์ความรู้ ฝึ กปฏิบัติการสร้ างกลยุ ทธ์ ออกแบบขั้นตอนการเข้ าสู่การพั ฒนาการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

บห 529
EA 529

บห 530
EA 530

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication Strategies and Educational
Administration
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดองค์ประกอบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การเขียนแผนและกลยุทธ์เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง
กับ การสื่อ สารการตลาดการวางแผนงานด้ า นการสื่อ สารการตลาด การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับบริการทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา บทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษากับการสร้ างการรับรู้ การส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียง
สถานศึกษา ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารการศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
การกําหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการการบริหารการศึกษา
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บห 531
EA 531

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(2-2-5)
School and Community Relationship
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน องค์กรชุ มชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
โครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการนําศักยภาพและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
ให้ บริ การทางการศึ ก ษาชุ มชน การวิเคราะห์ ค วามสัมพั น ธ์ระหว่ า งสถานศึก ษากับชุ มชน การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความร่ วมมือ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบท
ชุมชนที่สนใจและลงสนามหรือพื้นที่จริงในการที่จะนําเสนอแนวทางการสร้ างและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา
บห 532
EA 532

สัมมนาแนวโน้ มและปัญหาการวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Seminar in Trends and Research Problems in Basic Educational Administration

สัมมนาแนวโน้ มการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการจัดการการศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐานการศึกษา ประเด็นปัญหาการบริหารการศึกษา แนวทางการแก้ ปัญหาและแนวโน้ มการ
จัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในระดับจุลภาคและมหภาค อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและองค์ความรู้ การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทิศทาง วิธกี าร ข้ อค้ นพบโดยศึกษาค้ นคว้ าจากผลการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหารการศึกษาและสามารถเชื่อมโยงไปกับปั ญหา
วิจัยที่มุ่งดําเนินการพัฒนาเป็ นหัวข้ อวิจัยต่อไป
บห 533
EA 533

สถิติประยุกต์สาํ หรับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Applied Statistics for Educational Administration
ศึกษาระเบียบวิธวี ิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์โจทย์การวิจัย
และสมมติฐานการวิจัยความหมายและประเภทของสถิติ การเลือกใช้ สถิติในการตอบโจทย์การวิจัย
และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้ างอิง การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลาง
การจัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ค่าขึ้นไป สหสัมพันธ์อย่างง่าย
การถดถอยอย่ างง่ าย สหสัมพั นธ์พหุ คุณ การถดถอยพหุ คุณ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
โปรแกรมสําเร็จรูป การแปลความหมายและการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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บห 534
EA 534

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Action Research for Educational Administration Development
ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การหาแนวทางแก้ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหาของการบริหารในสถานศึกษา
กําหนดวิธกี ารแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลในการค้ นหา คําตอบในปัญหาที่กาํ หนด
ฝึ กปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา การเขียนรายงาน
การวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย
บห 535
EA 535

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research for Educational Administration
ศึกษาแนวคิด และความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย การกําหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบโจทย์การวิจัย ฝึ กปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร
การศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย
บห 536
EA 536

การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
Independent Study in Educational Administration
ศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเรื่องที่สนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่เป็ น
สถานการณ์ใหม่อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน หรือเป็ นแนวโน้ มการพัฒนาในอนาคต
และนําเสนอรายงานผลการศึกษา

4. หมวดปริญญานิพนธ์
กําหนดให้ ทาํ ปริญญานิพนธ์จาํ นวน 12 หน่วยกิตดังนี้
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis

12 หน่วยกิต
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5. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา
สําหรับผู้ท่ไี ม่มีวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้ านการศึกษาและประสบการณ์การบริหาร
การศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษาต้ องเรียนเพิ่มเติม 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้
บห 541
หลักการ และแนวคิดทางการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
EA 541
Principle and Concept in Educational Administration
ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด พัฒนาการการบริหารการศึกษา
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคในการ
บริหารการศึกษา ภาวะผู้นาํ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ
และการพัฒนาองค์กร การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนา
ชุมชนและการสร้ างเครือข่ายทางสังคม บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจัยทางการบริหารและบริบทที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา
บห 542
EA 542

ระเบียบวิธวี ิจยั พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Basic Research Methodology in Educational Administration
ศึกษาแนวคิด ความรู้ ทฤษฎี เทคนิคและระเบียบวิธวี ิจัยเบื้องต้ นทางการศึกษา
และการบริ ห ารการศึ ก ษา ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ค วามหมาย ประเภท แบบแผน ขั้ น ตอนและ
กระบวนการวิ จัย ความรู้พ้ ื นฐานสถิติวิจั ยและด้ านการวัดประเมิ นที่มุ่ งให้ นิ สิตมี ความรู้ และได้
ปฏิบัติ การฝึ กการวิ จัยตั้งแต่ การศึ กษาค้ นคว้ า การสรุปเรี ยบเรี ยง การกําหนดปั ญหาวิจั ย การ
ออกแบบการวิจัย การจัดทําโครงร่ างวิจัยการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวิจัยทาง
บริหารการศึกษา การเก็บข้ อมูลการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
และสรุปผลวิจัย การรายงานผล การเขียนรายงานวิจัยทางบริหารการศึกษา การปฏิบัติศึกษา ค้ นคว้ า
ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหารการศึกษาและสามารถนํา
สารสนเทศวิจัยไปประกอบการฝึ กปฏิบัติจัดทําโครงร่ างและเอกสาร งานวิจัยในทางการบริ หาร
การศึกษา เน้ นการทําวิจัยขนาดเล็กหนึ่งเรื่องสําหรับเตรียมความพร้ อมสู่การวิจัยในอนาคต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.ร.อ.ดร.อภิธรี ์
ทรงบัณฑิตย์

2

อ.ดร.จันทรัศม์
ภูตอิ ริยวัฒน์

3

อ.ดร.ธีระภาพ
เพชรมาลัยกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
สบ.(สาธารณสุขศาสตร์),2534
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),2541
กศ.ม.(สุขศึกษา),2538
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),2534
ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา),2551
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),2536
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา),2543
ค.ม.(บริหารการศึกษา),2547
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา),2550

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา เลขประจําตัวประชาชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

2

อ. ร.อ.ดร.อภิธรี ์
ทรงบัณฑิตย์

1

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

4

อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

3

อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

5

6

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
สบ.(สาธารณสุขศาสตร์),2534
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),2541
กศ.ม.(สุขศึกษา),2538
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ),2534
ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา),2551
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),2536
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา),2543
ค.ม.(บริหารการศึกษา), 2547
ค.ด.(วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา),2550

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา),2530
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2539
กศ.ด. (การบริหารศึกษา),2553
อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา
กศ.บ.(การวัดผลการศึกษา),2534
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา),2536
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร),2541
อ.ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),2549
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),2553
Ph.D.( MANAGEMENT),2556
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา),2557

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
I.AME PHILIPPINES
มหาวิทยาลัยบูรพา

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1
2
3

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
รศ.ลัดดาววัลย์ เกษมเนตร
รศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์
ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
ผศ.ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
ผศ.ดร.วีระ สุภากิจ
ผศ.ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศรินสัตยารักษ์
ผศ.ดร.บุญจันทร์ สีสนั ต์
อ.ดร.สมชาย เทพแสง
อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
อ.ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ดร.พรศรี ฉิมแก้ ว
ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
ดร.พิเชษฐ์ จับจิตร์
ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ
ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
และปี ที่จบ
Ph.D.(Higher Education), 2528
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2539
Ed.D. (Teacher Education), 2518
Post-doc (Curriculum and Instruction), 2521
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2532
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา),2517
Ph.D.(Adult & Cont.Ed./Ed.Administration),2533
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2539
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2547
ค.ด.(การบริหารการศึกษา),2547
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
Ph.D.(Education),2534
Ph.D.(Foundations and Administration),2531
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2533
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2552
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2554
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2548
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา,2546
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550
ค.ด.(การบริหารการศึกษา),2552
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2548
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2549
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2553
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2553

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
University of North Texas, USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Georgia, USA.
Indiana university, USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of North Texas, USA.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tasmania, Australia
Illinois State University , USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นิสติ ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ
การบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในรู ป แบบอื่ น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การบริหารสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรสุ ภา ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผ้ ูสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา
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4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นิสิตบูรณาการความรู้ตาม

มาตรฐานวิ ชาชี พ และทักษะการวิ จั ยทางการบริ หารสู่การฝึ กปฏิบัติ การบริ หารสถานศึ กษาและการฝึ ก
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาในปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยก่อนฝึ ก
ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึ กปฏิบัติการบริหารการศึกษา นิสิตต้ องผ่านการเรียนในหมวดวิชา
บังคับและต้ องเข้ าประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติการบริหาร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กําหนดการฝึ กปฏิบตั ิการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ตลอดภาคการศึกษาไม่
น้ อยกว่า 90 ชั่วโมง ประกอบด้ วยการฝึ กการบริหารสถานศึกษาร้ อยละ50 และฝึ กการบริหารการศึกษาร้ อย
ละ50 ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ์
การวิจัยที่เน้ นการศึกษา ค้ นคว้ าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและบูรณาการวิชาการ
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อสร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการบริหารการศึกษา ซึ่งนําไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้การดําเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบและขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัยมี
การเสนอปริญญานิพนธ์ท่เี ป็ นผลงานการเรียบเรียงความรู้อนั เนื่องมาจากการศึกษา
วิจัยเพื่อการเผยแพร่
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ประกอบด้ วย
เนื้อหากระบวนการวิจัย การเขียนและการสอบปากเปล่า
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ จะดําเนินการเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์เมื่อได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และระยะเวลาดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ต้องมีระยะเวลาการอนุมัติเค้ าโครง
ปริญญานิพนธ์ถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
5.4 จํ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการเตรียมการให้ คาํ แนะนําและช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่นิสติ นับแต่การสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพื่อสร้ างความรู้พ้ ืนฐานในการวิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาเป็ นผู้ให้ คาํ แนะนําช่วยเหลือนิสติ การ
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์ การกําหนดเวลาในการนัดหมายให้ คาํ ปรึกษานิสติ ทั้งทางตรง
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า การกําหนดช่วงเวลาในการยื่นข้ อเสนอเค้ าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาเค้ าโครงการวิจัย ช่วงเวลา
การยื่นขอสอบปากเปล่าและระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปี การศึกษา ประกาศให้ นิสติ ทราบโดย
กําหนดเป็ นปฏิทนิ ทางการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร
เค้ าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้ าโครงการวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้ มี
การปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีผลการประเมินยังไม่ได้ มาตรฐาน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสติ
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผู้นาํ
และมีทกั ษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 5.3 มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาการสื่อสาร การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ
สิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา ให้ เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
แตกต่างกัน
ด้ านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา
6.1 มีทกั ษะทางวิชาการในการบริหารการศึกษา
6.2 มีทกั ษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีภาวะผู้นาํ
และรับผิดชอบ
6.3 มีทกั ษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการได้ รับใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
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การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1. มีภาวะผู้นาํ และสามารถประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบริหารการศึกษา
2. มีความสามารถอธิบายปัญหาและ
ความสําคัญของคุณธรรม
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการ
บริหารงานได้

2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้และความเข้ าใจ ในหลักการ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา สามารถ
นํามาประยุกต์ในการศึกษาและปฏิบัติ
2. มีความเข้ าใจอิทธิพลของ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมและความสําคัญ
ของระเบียบข้ อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. มีความรู้และทักษะวิจัยเพื่อสร้ างสรรค์
ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ยกกรณีศึกษาปัญหาด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารการศึกษาและนํามา
วิเคราะห์ อภิปรายในชั้นเรียน
2. เชิญผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหาร
การศึกษามาแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และ
แสดงทัศนะประกอบการการ
วินิจฉัยและการทบทวนแก้ ไข
ปัญหาทางด้ านคุณธรรม
3. ให้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และภาวะผู้นาํ

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกและการแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อกรณีศึกษาที่
นํามาวิเคราะห์และอภิปรายใน
ชั้นเรียน
2. ทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการอธิบายปัญหาและ
ความสําคัญของคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อการบริหาร
การศึกษา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ใช้ การบรรยาย วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน ประกอบ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองการ
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหา กรณีศึกษา
และงานวิจัยและบทวิเคราะห์
ทางวิชาการเป็ นฐาน
2. การฝึ กปฏิบัติ

1. การสังเกตจากความสนใจในชั้น
เรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การเรียน การแสดงความคิดเห็น
การสรุปและเรียบเรียงความรู้และ
การนําเสนองาน
2. ประเมินจากผลงานของงานที่
มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร
ค้ นคว้ าเรียบเรียง เอกสารงานวิจัยที่
พัฒนาตามลําดับขั้นตอนการศึกษา

31

3.

ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ มีทกั ษะสรุป
และอธิบายเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
2. มีทกั ษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยเอกสารวิชาการรายงานวิชาชีพ
สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการ
บูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็ นความรู้ใหม่
3. มีความสามารถวางแผนและดําเนินการ
โครงการได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ ความรู้ท้งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ ข้อสรุปเพื่อขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ อย่างมีนยั สําคัญ

4.

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ใช้ การบรรยาย วิเคราะห์ อภิปราย
ร่วมกัน ประกอบการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
กรณีศึกษา งานวิจัยและบทวิเคราะห์
ทางวิชาการเป็ นฐานหรือเชิญบุคคลที่
มีประสบการณ์ในการบริหาร
การศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์
2. การศึกษาดูงานประชุมหรือสัมมนา
วิชาการตลอดจนฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ

1. การสังเกตจากทักษะและ
พฤติกรรมในการเรียน การ
แสดงออกถึงความลึกซึ้งของ
ความเข้ าใจผ่านการนําเสนอ
งาน การเรียบเรียง การ
วิเคราะห์ประเด็น การ
สังเคราะห์ผล
2. ประเมินจากผลงานของงาน
ที่มอบหมาย เอกสารค้ นคว้ า
เอกสารงานวิจัยที่พัฒนา
ตามลําดับขั้นตอนการศึกษา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน

1. มีปฏิสมั พันธ์ท่เี หมาะสมระหว่างผู้เรียน
และปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนสามารถจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื และ
ตัดสินใจในการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
รวมทั้งวางแผนประเมินในการปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเองและส่วนรวม สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื และจัดการการโต้ แย้ งและปัญหา
ต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์

1. มอบหมายงานทั้งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่มศึกษา
ค้ นคว้ าวิเคราะห์อภิปรายร่วมกัน
และนําเสนองาน
2. จัดโครงการกิจกรรมนอกชั้น
เรียนตามความสนใจเพื่อเป็ น
การฝึ กปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียน
โดยตรง

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ
ในชั้นเรียน ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการเรียน การแสดงความคิดเห็น
การสรุปและเรียบเรียงความรู้และ
การนําเสนองาน
2. ประเมินจากปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้สอนและผลงานของงาน
มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร
ค้ นคว้ าเรียบเรียง เอกสารงานวิจัยที่
พัฒนาตามลําดับขั้นตอนการศึกษา
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5.

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล

1. มีความสามารถคัดกรองข้ อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อนํามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าปัญหาสรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปัญหาทางการ
บริหารการศึกษา
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เพื่อการแก้ ไขปัญหาในการศึกษาและในการ
ทํางานอย่างสร้ างสรรค์
3. มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการสื่อสาร การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่ง
ตีพิมพ์ และทางวาจา ให้ เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

6.

1. ใช้ ส่อื เทคโนโลยีศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง มอบหมาย
งาน วิเคราะห์ปัญหาทาง
การศึกษา นําเสนอรายงาน
ผลการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการและการฝึ กปฏิบัติจริง

ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน

1. มีทกั ษะทางวิชาการในการบริหาร
การศึกษา
2. มีทกั ษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
อย่างมีภาวะผู้นาํ และรับผิดชอบ
3. มีทกั ษะทางวิชาชีพในการบริหาร
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการได้ รับ
ใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด

1. สอนโดยการเน้ นการปฏิบตั ิ
การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้
ทางการบริหารการศึกษา
2. สอนโดยส่งเสริมการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์

1. การสังเกตจากความสนใจใน
ชั้นเรียน พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเรียน การแสดงความ
คิดเห็น การสรุปและเรียบ
เรียงความรู้และการนําเสนองาน
2. ประเมินจากผลงานของงาน
มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร
ค้ นคว้ าเรียบเรียง เอกสาร
งานวิจัยที่พัฒนาตามลําดับ
ขั้นตอนการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินทักษะการวิจัย และการ
พัฒนาความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา
2. ประเมินความรู้ สมรรถนะและ
ผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1.1 มีภาวะผู้นาํ และสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบริหารการศึกษา
1.2 มีความสามารถอธิบายปัญหาและความสําคัญของคุณธรรม
1.3 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการบริหารงาน
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
สามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาและปฏิบัติ
2.2 มีความเข้ าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมทางสังคมและความสําคัญของระเบียบ
ข้ อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 มีความรู้และทักษะวิจัยเพื่อสร้ างสรรค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
มีทกั ษะสรุปและอธิบายเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
3.2 มีทกั ษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเอกสารวิชาการรายงานวิชาชีพ
สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็ นความรู้ใหม่
3.3 มีความสามารถวางแผนและดําเนินการโครงการได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้ เทคนิคการวิจัยและให้ ข้อสรุปเพื่อ
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ อย่างมีนัยสําคัญ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
4.1 มีปฏิสมั พันธ์ท่เี หมาะสมระหว่างผู้เรียนและปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอน
ระหว่างบุคคลและความ
สามารถจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม
รับผิดชอบ
4.2 สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื และตัดสินใจในการดําเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม รวมทั้งวางแผนประเมินในการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและส่วนรวม สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่นื และจัดการการโต้ แย้ งและปัญหาต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
5.1 มีความสามารถคัดกรองข้ อมูลเชิงปริมาณเพื่อนํามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปัญหาทางการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการแก้ ไขปัญหาในการศึกษา
และในการทํางานอย่างสร้ างสรรค์
5.3 มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การสื่อสาร การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์และทางวาจา
ให้ เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
6. ด้ านคุณลักษณะเฉพาะทางการ 6.1 มีทกั ษะทางวิชาการในการบริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
6.2 มีทกั ษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีภาวะผู้นาํ และรับผิดชอบ
6.3 มีทกั ษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการได้ รับ
ใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะ
ทางปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านที่ 6
คุณลักษณะ
เฉพาะ
ทางการ
บริหาร
การศึกษา

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
1
●

2
○

3
-

1
●

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนา
พฐ 502 การวิจัยและสถิติ
● ○ - ●
ทางการศึกษา
หมวดวิชาปรับพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา
บห 541 หลักการและแนวคิด ● ● ○ ●
ทางการบริหารการศึกษา
บห 542 ระเบียบวิธวี ิจัย
● ● ○ ●
พื้นฐานทางการบริหาร
การศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
บห 511 หลักการและทฤษฎี
● ● ○ ●
ทางการบริหารการศึกษา
บห 512 คุณธรรม จริยธรรม
● ● ● ●
และภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร
บห 513 การประกันคุณภาพ
● ● ● ●
เพื่อพัฒนาการศึกษา
บห 514 การวิจัยและ
○ ● ● ○
พัฒนาวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา
บห 515 การบริหารหลักสูตร ● ● ○ ●
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
บห 516 สัมมนาการบริหาร
○ ● ○ ●
การศึกษา
บห 517 การฝึ กปฏิบัติการ
● ● ○ ●
วิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา
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○
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○
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○
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านที่1คุณธรรม
และจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านที่ 6
คุณลักษณะ
เฉพาะทางการ
บริหาร
การศึกษา

หมวดวิชาเลือก
บห 521 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา
บห 522 การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
บห 523 การบริหารทุนมนุษย์
และบุคลากรทางการศึกษา
บห 524 การบริหารและการจัด
การหลักสูตร
บห 525 การจัดการ
และการประเมินโครงการ
บห 526 การพัฒนาองค์การ
และการวิเคราะห์ระบบงาน
บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศ
การศึกษา
บห 528 ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา
บห 529 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้
บห 530 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการกับการบริหารการศึกษา
บห 531ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน
บห 532 สัมมนาแนวโน้ มและปัญหา
การวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บห 533 สถิติประยุกต์
สําหรับการบริหารการศึกษา
บห 534 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
บห 535 การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการบริหารการศึกษา
บห 536 การศึกษาอิสระ
ทางการบริหารการศึกษา
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
สถาบันอุดมศึกษากําหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสติ และบัณฑิตทุกคนมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิตขณะกําลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้ นิสติ ประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไป
ในการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ หลังสําเร็จการศึกษา เน้ นการทํา
วิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพ/วิชาชีพของบัณฑิต โดยทําอย่างต่อเนื่องและนําผลการวิจัยที่ได้ มา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยจะดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1. ภาวการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาํ เร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นที่มีต่อความรู้ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์และ/หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา และเข้ าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ใน
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
3. การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง
พอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อมและคุณสมบัตดิ ้ านอื่นๆของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ/วิชาชีพในส่วนของความพร้ อมและความรู้จาก
วิชาเอกที่เรียน ซึ่งกําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดีข้ นึ
6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้ อม
ของนิสติ ในการเรียนและคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
7. ผลงานของนิสติ ที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ ได้ แก่
7.1 จํานวนผลงานที่ได้ รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
7.2 จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
7.3 จํานวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
3.1 ต้ องศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตรโดยจะต้ องได้ รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ าํ กว่ า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและมีระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟัง
3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้ รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ท่ีมี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรรมการการ
อุด มศึก ษา เรื่ องหลั ก เกณฑ์การพิ จ ารณาวารสารทางวิชาการสํา หรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ชาการหรื อ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํ เสนอ (Full Paper)ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศและแนวการปฏิบัติในฐานะอาจารย์ใหม่มีการให้ ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่อเนื่องโดยผ่ านการทําวิจัย การสนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้ อาจารย์มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินด้ วย
การแนะนํา เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชา ส่งเสริมให้ อาจารย์ได้ รับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ มีความรู้ทกั ษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มีการฝึ กอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้ นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของอาจารย์ มีการจัดหา/จัดทําเอกสารที่ให้ ความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ อาจารย์สามารถศึกษาด้ วยตนเองได้
2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ อาจารย์ได้ ศึกษาวิจัยและใช้ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ อาจารย์สร้ างองค์ความรู้
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
ส่งเสริม สนับสนุ นและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่ างๆ เพื่อให้ สร้ างผลงานและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการโดย
2.2.1 จัดหรือเข้ าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสติ อย่าง
สมํ่าเสมอ
2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะด้ านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผล
2.2.3 จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้ อาจารย์ทาํ วิจัยหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
2.2.4 สนับสนุนให้ อาจารย์ทาํ วิจัยกับกลุ่มคณะต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.5 จัดและส่งเสริมให้ อาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสติ สาขาวิชา คณะวิชา
และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.6 มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
2.2.7 กําหนดให้ อาจารย์จัดทําใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้
เห็นถึงวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ในแต่ละภาคเรียนและชี้ให้ เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่าง
ไปจากเดิม
2.2.8 กําหนดให้ อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้ พัฒนาขึ้นใน
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี
2.2.9 เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในเอกสารข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน
2.2.10 สร้ างเครือข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการสอนใหม่ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี
2.2.11 มีการสร้ างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ ภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
2.2.12 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่มี ีผลงานวิจัยด้ านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
1) ดําเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งแต่งตั้งจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําเพื่อ
ปฏิบัติหน้ าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้ องรวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2) มีคณาจารย์เป็ นกลไกสําคัญในการผลิตมหาบัณฑิต ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนด โดยมีการวาง
ระบบการดูแลนิสติ อย่างใกล้ ชิด มีอาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาํ แนะนําในด้ านการลงทะเบียนการเรียน
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3) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละปี มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูสอนใน
แต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุ่น
2. บัณฑิต
1) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
2) มีความเป็ นผู้นาํ ทางวิชาการ มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบททางการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในศาสตร์ของการบริหารการศึกษาและพัฒนางาน สังคมและ
ประเทศชาติ
3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ตระหนักในบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของตนเองทั้งที่มีต่อวิชาชีพและต่อองค์การ ชุมชนและประเทศชาติ
4) มีทกั ษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์
5) รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกั ษะในการวิเคราะห์ตัวเลขและ
สารสนเทศด้ านการบริหารการศึกษา รวมทั้งมีทกั ษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็ นผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาในองค์กรด้ านการศึกษา นักวิจัยด้ านบริหารการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้ านการศึกษาและการฝึ กอบรมและคณาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้ าน
การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
หลักสูตรต้ องการผลิตบัณฑิตให้ มคี วามสอดคล้ องกับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บัณฑิต โดยหลักสูตรมีการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดให้ มีการสํารวจการมีงานทําของมหาบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาใหม่แต่ละรุ่น เพื่อทราบ
สภาวะความต้ องการมหาบัณฑิตในหน่วยงานทางการศึกษาและตลาดแรงงาน
2) จัดให้ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตทุกปี โดยศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้ องการและสภาพการณ์ของหลักสูตร ตลอดจนความต้ องการในการปรับปรุงหลักสูตรทําการศึกษา สํารวจ
สาระและโครงสร้ างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิตว่ ามีความสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ ความต้ องการและ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปัจจุบัน สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ความต้ องการที่จะเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้ อมในด้ านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์
การนําประสบการณ์ท่ไี ด้ จากการเรียนรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงโดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิต
หลักสูตรกําหนดแนวทางการรับนิสติ ในแต่ละปี การศึกษา โดยคัดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งนี้ได้
แบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) การสอบข้ อเขียน ประกอบด้ วยการสอบวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา
และการสอบวัดความถนัด และ 2) การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่ วม
กําหนดรูปแบบและเนื้ อหาในการสอบ รวมทั้งมอบหมายหน้ าที่ผ้ ู รับผิดชอบดําเนินการในแต่ ละส่วนโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผ้ ูสมัครและจํานวนรับนิสติ โดย
พิจารณาให้ สอดคล้ องกับ มคอ.2 ที่กาํ หนดจํานวนรับนิสติ และจัดส่งรายละเอียดให้ แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการประกาศรับสมัคร
2) การสอบข้ อเขียน คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบ
คัดเลือก โดยมอบหมายหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบดําเนินการออกข้ อสอบ คุมสอบและตรวจข้ อสอบภายหลังจาก
ดําเนินการสอบข้ อเขียนและตรวจให้ คะแนนเสร็จสิ้น มีการประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตรร่ วมกันกําหนด
เกณฑ์การตัดสินให้ มีความเหมาะสมกับคุ ณสมบัติของนิสิต แล้ วจึงดําเนินการตัดสินผลสอบข้ อเขียนหลั ง
จากนั้นจึงจัดส่งผลการสอบข้ อเขียนและเกณฑ์ตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการประกาศผลผู้สอบ
ผ่านข้ อเขียน
3) การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันซักถามปัญหาเชิง
วิชาการพร้ อมกับสังเกตคุณลักษณะอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาให้ คะแนนสอบตาม
เกณฑ์ท่กี าํ หนด แล้ วจึงจัดส่งผลการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินใจยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยพิจารณา
ร่วมกับผลสอบภาษาอังกฤษ และดําเนินการประกาศผลการสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่ วมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิตที่ผ่าน
การสอบ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนิสติ
ในปี การศึกษาต่อไป
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) นิสติ ในหลักสูตรจะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งดําเนินการ
โดยบัณฑิตวิทยาลั ย
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรเพื่ อรั บฟั งคําแนะนํา
สําหรับเตรียมความพร้ อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2) เตรียมความพร้ อมในด้ านวิชาการและการทําปริญญานิพนธ์มีการประชุมคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อกําหนดอาจารย์ท่ปี รึกษาทําหน้ าที่รับผิดชอบดูแลนิสติ ให้ คาํ แนะนําชี้แนะแนวทางในด้ านการ
เรียนการพัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟังปัญหาของนิสติ เพื่อนํามาสู่การหาแนวทาง
ในการแก้ ไข
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3) การส่งเสริมให้ นิสติ ที่มีปัญหาทางภาษาอังกฤษเข้ าร่วมเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจัดสอนโดย
บัณฑิตวิทยาลัยในทุกภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี การศึกษาและตรวจสอบนิสติ ที่ไม่มีพ้ ืนฐานทางการศึกษาเน้ นยํา้
ให้ สมัครเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
3.3 การควบคุมการดู แล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
หลักสูตรมีกระบวนการในการควบคุมดูแลให้ คาํ ปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
แบ่งได้ เป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1) การกําหนดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ มีการชี้แจงการกําหนดอาจารย์ผ้ ูควบคุมดูแลให้
คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เข้ ารับการศึกษา โดยให้ นิสติ ระบุประเด็นที่
สนใจเพื่ อกําหนดอาจารย์ท่ีปรึ กษาให้ แก่ นิสิต คณาจารย์ประจําหลักสูตรจะพิ จารณากําหนดที่ปรึ กษาจาก
ประเด็นที่นิสติ ให้ ความสนใจ และมีความสอดคล้ องกับความสนใจ ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผ้ ูให้
คําปรึ กษา ทั้งนี้การกําหนดจํานวนนิสิตภายใต้ การดูแลของอาจารย์แต่ ละคนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้
อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาให้ คาํ ปรึกษาได้ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติ
เห็นชอบตามหลักการที่กาํ หนด
2) การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ์
หลักสูตรกําหนดให้ มีการกํากับติดตามความก้ าวหน้ าในการทําปริญญานิพนธ์ โดยแบ่งการ
ดําเนินการออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนของหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ กาํ หนดมาตรฐานเพื่อควบคุมกํากับการทําปริญญานิพนธ์
โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให้ นิสติ ระดับปริญญาโทลงทะเบียนสอบ
เค้ าโครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ภ ายในภาคการศึ ก ษาที่ 5 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ระเบี ย บของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
นอกจากนี้ หลั กสู ตรได้ กําหนดให้ นิ สิตรายงานความก้ าวหน้ าในการทําปริ ญญานิ พนธ์ โดยมี การบั นทึก
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เข้ าพบอาจารย์ท่ปี รึกษาและผลการให้ คาํ ปรึกษาเพื่อติดตามผลความก้ าวหน้ าเป็ น
ระยะและให้ นิสติ จัดรายงานความก้ าวหน้ าในการทําปริญญานิพนธ์และจัดส่งอาจารย์ท่ปี รึกษาทุกภาคการ
ศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
ส่วนของอาจารย์ทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะนําเรื่องการกํากับติดตามความก้ าวหน้ าในการทําปริญญานิพนธ์ รายงาน
ความก้ าวหน้ าของนิสิตในที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่ างต่ อเนื่องเพื่อให้ อาจารย์ท่ีปรึ กษา
ปริญญานิพนธ์ได้ พิจารณาความก้ าวหน้ า และแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่พบจากการกํากับ
ติดตามนิสติ อันจะนํามาสู่การหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
3) การพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ์
หลักสูตรกําหนดให้ นิสติ นําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ก่อนการสอบพิจาณาเค้ าโครงปริญญา
นิพนธ์โดยมีข้นั ตอนดังนี้
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3.1 นิสติ ศึกษาพัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์ โดยขอรับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ผี ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จนได้ เค้ าโครงปริญญานิพนธ์
3.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาเห็นควรให้ นิสติ ขึ้นนําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์โดยแจ้ งต่อที่ประชุม
คณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการนําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์
3.3 คณาจารย์ประจําหลักสูตรเข้ าร่วมฟัง ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และให้ ข้อเสนอแนะแก่นิสติ
เพื่อนําไปปรับปรุงหัวข้ อปริญญานิพนธ์ กรณีท่นี ิสติ ยังไม่สามารถอธิบายหรือนําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ได้
อย่างชัดเจน ที่ประชุมอานมีมติให้ ข้ นึ นําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ใหม่อกี ครั้ง
3.4 นิสติ ที่ผ่านการนําเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ สรุปข้ อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับแก้ ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา
3.5 อาจารย์ท่ปี รึกษาเห็นควรให้ นิสติ สอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ โดยแจ้ งต่อที่ประชุม
คณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
3.6 คณาจารย์ประจําหลักสูตรเข้ าร่วมฟัง ซักถามและให้ ข้อเสนอแนะแก่นิสติ เพื่อนําไปปรับปรุง
เค้ าโครงปริญญานิพนธ์ กรณีท่นี ิสติ ยังไม่สามารถอธิบายหรือนําเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ อย่างชัดเจน
ที่ประชุมอาจมีมติให้ ข้ นึ นําเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ใหม่อกี ครั้ง
3.4 การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
1) หลักสูตรมีการติดตามความก้ าวหน้ าในการเรียนของนิสติ และความก้ าวหน้ าในการทํา
ปริญญานิพนธ์โดยอาจารย์ท่ปี รึกษา และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้ กบั นิสติ และควบคุมให้ นิสติ จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในหลักสูตร
2) หลักสูตรกําหนดรูปแบบการจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสติ โดยนิสติ สามารถเขียนข้ อร้ องเรียน
ด้ วยการทําบันทึกถึงประธานบริหารหลักสูตร การทําบันทึกร้ องเรียนผ่านทางอาจารย์ท่ปี รึกษาหรือการเขียน
ข้ อร้ องเรียนลงในกล่องรับความคิดเห็น เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียนของนิสติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ประชุมหาข้ อสรุปเพื่อจัดการกับข้ อร้ องเรียนของนิสติ แล้ วให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาแจ้ งนิสติ ต่อไป
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติผ้ ูเข้ า
สมัคร การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์
อักษร ดําเนินการประกาศรับสมัครผ่านสื่ออย่างกว้ างขวางและทั่วถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้ องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และการให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรียมไว้ สาํ หรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและได้ บัณฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลั กสูตรจัดการประชุ มคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสูตร เพื่ อระดมสมองในการออกแบบ
หลั กสูตรและสาระรายวิ ชาต่ างๆในหลั กสูตรและดําเนิ นการให้ ผ้ ู ทรงคุ ณวุ ฒิ (ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอื่นๆของหลักสูตรว่าถูกต้ องตามหลักวิชา มีความ
สอดคล้ องกับสาระความรู้ สมรรถนะของผู้ บริ หารสถานศึกษา ผู้ บริ หารการศึกษาและศึกษานิ เทศก์ ตาม
ข้ อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถ
แข่งขันได้ และความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติจริง แล้ วจึงปรับแก้ หลักสูตรเพื่อดําเนินการตามระเบียบขั้นตอน
การปรั บปรุ งหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยต่ อไปและกํา หนดให้ มี การปรั บปรุ งหลั กสู ตรให้ ทัน สมั ย ตาม
ความก้ าวหน้ าในศาสตร์สาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรให้ ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางด้ าน
การบริหารการศึกษาหรือสัมพันธ์กับรายวิชา ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้
นิสิตได้ รับความรู้ ประสบการณ์และได้ รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ท่ีร้ ูจริ ง นอกจากนี้หลักสูตรยังให้
ความสําคัญกับการกําหนดอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่เี หมาะสมกับหัวข้ อและลักษณะของนิสติ เพื่อให้
นิสิตได้ รับโอกาสและการพั ฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์สามารถให้
คําปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้ อจนถึงขั้นการดําเนินงาน การสอบป้ องกันและการเผยแพร่งานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมพิจารณา มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.5 ให้
สอดคล้ องกันและให้ นิสติ ได้ รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ในหลั กสูตรฯ ซึ่งในแต่ ละรายวิชาจะประเมินผู้ เรี ยนโดยใช้ การประเมินตามสภาพจริ งด้ วยวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายจากสิ่งที่นิสติ ได้ เรียนในรายวิชานั้น และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ท่ีกาํ หนดไว้ และอาจารย์ ผ้ ู สอนส่ งรายงานผลการประเมินต่ อคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรเพื่ อ
พิจารณา
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปี ตั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ
จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยู่เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยในด้ าน
อาคารสถานที่ ห้ องเรียน เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนในส่วนของตํารา หนังสืออ้ างอิง หนังสือพิมพ์
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และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งปริญญานิพนธ์และฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
นิสิตสามารถใช้ บริ การสํานักหอสมุ ดกลางและที่หอสมุดองครั กษ์ ซ่ึงให้ บริ การทั้งระบบปกติและออนไลน์
นอกจากนี้นิสิตสามารถขอใช้ บริการได้ ท่หี อสมุดแห่ งชาติ สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่ างๆ ผ่านบริการ
เครื อข่ าย รวมทั้งห้ องสมุ ดหรื อศู นย์ เอกสารของหน่ วยงานราชการและรั ฐวิ สาหกิจ และเนื่ องจากคณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ ก่อตั้งเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมีตาํ ราและ
เอกสารหายากสําหรับนิสติ ได้ ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเพียงพอ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานกับอาจารย์และสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหาตํารา
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิคส์เพิ่มเติมในแต่ละปี การศึกษาเพื่อบริการให้ อาจารย์และนิสิตให้
ศึกษาค้ นคว้ าและใช้ ประกอบการเรียนการสอน
ตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ วัสดุ และครุภัณฑ์ท่เี ป็ นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละ
ปี จากงบประมาณเงินแผ่ นดิน และเงินรายได้ ในกรณีท่ีต้องการบุคลากรทดแทนหรื อเพิ่มเติม มีการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดให้ มีผ้ ูทรงคุ ณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับหลักสูตรมาเป็ น
อาจารย์ พิ เศษ มี ห้ องเรี ยน อุปกรณ์ ท่ีใช้ ในการเรี ยนการสอนที่เพี ยงพอสําหรั บนิ สิต มี โรงเรี ยนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็ นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินผลและการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆที่จาํ เป็ นจากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของนิสติ และ
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ มีเจ้ าหน้ าที่ประจําห้ องสมุด ทําการบริ การอาจารย์และนิสิต เพื่ อจัดหา ตรวจสอบและ
ประเมินสื่อและวัสดุอปุ กรณ์โดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข และมีเจ้ าหน้ าที่ของสาขาวิชาและของคณะ
ศึก ษาศาสตร์ เจ้ า หน้ า ที่บ ริ การด้ า นโสตทัศ นู ป กรณ์และคอมพิ วเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมิน วัส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆและปรับปรุงแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพที่ดีใช้ การได้ เป็ นประจําทุกสัปดาห์
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้ าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ ในการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการประเมินความเห็นหรือข้ อเสนอแนะของ
อาจารย์ภายหลั งการเข้ ารั บการอบรม การนํากลยุ ทธ์การสอนไปใช้ การปรึ กษาหารื อกับผู้ เชี่ ยวชาญด้ าน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านทฤษฎีการเรียนรู้
และวิธกี ารสอนและอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ได้ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้ กลยุ ทธ์การสอน โดยการประเมินของนิสิตในแต่ ละ
รายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้ าภาค การพิจารณาจากประมวล การสอน
รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นใน
หลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ การจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญเพื่อนําผล
ที่ได้ มาเป็ นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังจากกลุ่มบุคคลดังนี้
1) นิสติ และบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้ บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย โดยการศึกษาสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการและสภาพการณ์ของหลักสูตรตลอดจนความ
ต้ องการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยศึกษา สํารวจสาระและโครงสร้ างของหลักสูตร การผลิต
บัณฑิต ว่ ามีความสอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปั จจุ บัน
สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับความต้ องการที่จะ
เข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้ อมในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอน
ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ การนําประสบการณ์ท่ีได้ จากการเรียนไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานในชีวิตจริงโดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุ บัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ องในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเมื่ อ ครบรอบโดยมี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ /สมาชิ ก องค์ ก รวิ ช าชี พ /ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษามาร่วมเป็ นกรรมการพิจารณาปรับปรุง
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คนประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้ จากอาจารย์และนิสติ รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์จาก
1. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ ทาํ การศึกษา สํารวจจากบุคลากรต่างๆ ตั้งแต่นิสติ บัณฑิต ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
2. วิเคราะห์ทบทวนข้ อมูลตามข้ อ 1 จากการร่วมประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารย์ประจําหลักสูตร
3. เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิ ดสอน เทียบกับสาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามข้ อบังคับคุรสุ ภาว่าด้ วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2559
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67

68

69

70

71

72
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ภาคผนวก ข
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
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77

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

78

79

80

81

82

83

สรุปผลประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------------------------------------------------------การทําประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งดําเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 เวลา 08.30–16.30 ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
โดยการตรวจสอบและประเมินและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ประกอบด้ วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริพรรณพิทกั ษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและวิจัยการศึกษา
4) ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพ
5) ดร.พรศรี ฉิมแก้ ว
อดีตผู้อาํ นวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

84

ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ

*

*ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรองใบประกอบวิชาชีพฯ พ.ศ.2557

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

*

*ระบุคุณสมบัติผ้ ูเข้ าศึกษาในส่วนปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทํางาน

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

*

*เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
*
เห็นชอบหลักสูตร
*ให้ ระบุปีที่เผยแพร่หลักสูตรเป็ นปี ท่คี าดว่าจะมีผ้ สู าํ เร็จการศึกษา
(ปี พ.ศ.2561)

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
8. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*

**

*ระบุคุณวุฒิการศึกษาเรียงลําดับจากปริญญาเอก-โท-ตรี
**ให้ สอดคล้ องกับ มคอ.2 และตําแหน่งที่ระบุคือตําแหน่งทางวิชาการ

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
*
**
จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
*ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
**เน้ นการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจ
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ

การบริหารของหน่วยงาน

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม
11.ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 แล10.2 ต่อการพัฒนา
*
หลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
*ปรับปรุงการเขียนเรียบเรียงให้ เห็นผลของการพัฒนาหลักสูตรกับพันธกิจ
ของสถาบัน
มหาวิทยาลัย

12. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1.1 ปรัชญา
1.2 ความสําคัญ
1.3 วัตถุประสงค์

*

**

*ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์
**ระบุมากเกินไป ควรเน้ นให้ เห็นผลที่เป็ นหลักๆ เช่น มีความรู้ความเข้ าใจใน
ด้ านการบริหาร มีภาวะผู้นาํ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

*

*เป็ นระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

*

*ปรับวัน-เวลาการดําเนินการเรียนการสอนแบบอาเซียน (ส.ค.-ธ.ค., ม.ค.พ.ค.)

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

*

*เป็ นระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า

*

*หากระบุปัญหาใด ให้ ระบุการเตรียมการณ์ป้องกันแก้ ไขที่สอดคล้ องไว้

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา /
ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
2.6งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาบังคับเลือก
4. หมวดวิชาเลือก
5.ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก (2)
3.1.4.2 แผน ข
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาพื้ นฐานของ
การศึกษา
พฐ 501 ประเด็นทางปรัชญาและสังคมของ
การศึกษา
พฐ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
พฐ 503 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาบังคับ
บหศ 501 หลักการทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา
บหศ 502 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ
สําหรับนักบริหาร
บหศ 503 การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
การศึกษา
บหศ 504 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา
บหศ 505 การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

*

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ

**

*ชื่อรายวิชาควรเน้ นเป็ น “การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางบริหารการศึกษา”
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือก
บหศ 521 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
บหศ 522 ยุทธ์ศาสตร์การบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา
บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
บหศ 524 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
บหศ 525 ยุทธ์ศาสตร์การสร้ างองค์การแห่งการ
เรียนรู้
บหศ 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์
ระบบงาน
บหศ 527 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การกับการบริหารการศึกษา
บหศ 528 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน
บหศ 529 การนิเทศการศึกษากับการพัฒนา
หลักสูตร
บหศ 530 การพัฒนาหลักสูตร
บหศ 532 สถิติเพื่อการวิจัย
บหศ 533 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา
บหศ 534 การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยอิงชุมชน
เป็ นฐาน
บหศ 535 การวิจัยเชิงปฎิบัติการทั่วทั้งโรงเรียน
บหศ 536 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บหศ 537 การศึกษาอิสระทางการบริหารการ
การศึกษา
คําอธิบายปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
บหศ 698 สารนิพนธ์
บหศ 699 ปริญญานิพนธ์
*ห้ วข้ อ 3.1 ให้ พิจารณาเทียบเคียงให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับคุรสุ ภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรสุ ภาพ เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557
** พิจารณารายวิชาที่ระบุเป็ นบังคับเลือก อาจเขียนรวมเป็ นหมวดวิชาบังคับโดยเฉพาะรายวิชาฝึ กปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาต้ องระบุ
เป็ นรายวิชาบังคับ
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร

**

3.2.3 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานบาง
เวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

**

**

**ตรวจสอบนิยามและคุณสมบัติอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจํา
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานบางเวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึ กงาน/สหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
5.. ข้ อกํา หนดเกี่ ย วกั บ การทํา โครงงานหรื อ
งานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
1.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ด้ านความรู้
1.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

**

**เทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน กําหนดกลยุทธ์การสอนและประเมินให้ สอดคล้ อง
กับผลการเรียนรู้รายด้ าน

3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดวิชาพื้ นฐานการศึกษา
พฐ 501 ประเด็นทางปรัชญาและสังคมของ
การศึกษา

ผศ.ดร.
อรวรรณ
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

พฐ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
พฐ 503 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
หมวดวิชาบังคับ
บหศ. 501 หลักการทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา
บหศ 502 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ
สําหรับนักบริหาร
บหศ.503 การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
การศึกษา
บหศ. 504 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา
บหศ. 505 การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
หมวดวิชาเลือกบังคับ
บหศ.511 ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา
บหศ.512 การฝึ กประสบการณ์การบริหาร
การศึกษา
หมวดวิชาเลือก
บหศ 521 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
บหศ 522 ยุทธ์ศาสตร์การบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา
บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
บหศ 524 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
บหศ 525ยุทธ์ศาสตร์การสร้ างองค์การแห่งการ
เรียนรู้
บหศ 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์
ระบบงาน
บหศ 527 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การกับการบริหารการศึกษา
บหศ 528 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน
บหศ 529 การนิเทศการศึกษากับการพัฒนา
หลักสูตร

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

บหศ 530 การพัฒนาหลักสูตร
บหศ 531 สัมมนาแนวโน้ มและปัญหาการวิจัย
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บหศ 532 สถิติเพื่อการวิจัย
บหศ 533 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาสถาน
ศึกษา
บหศ 534 การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยอิงชุมชน
เป็ นฐาน
บหศ 535 การวิจัยเชิงปฎิบัติการทั่วทั้งโรงเรียน
บหศ 536 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บหศ 537 การศึกษาอิสระทางการบริหารการ
การศึกษา
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
บห 698 สารนิพนธ์
บห 699 ปริญญานิพนธ์
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับ
คะแนน (เกรด)
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นิสติ ยังไม่สาํ เร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นิสติ สําเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1.การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสติ

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

ผศ.ดร.
อรวรรณ
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ประเด็น/หัวข้อ

ความคิดเห็น/ข้อสังเกตผูท้ รงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พฤทธิ์

ดร.พรศรี

ดร.วิลาวัลย์

6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators)
**มีการรายงานในปัจจุบัน 12 ตัวบ่งชี้
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
ปรับปรุง

ผศ.ดร.
วิสุทธิ์

**

ผศ.ดร.
อรวรรณ
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์

103

ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

เรือเอก อภิธีร ์ ทรงบัณฑิตย์
lieutenant ApiteeSongbundit
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-8709908
Apichat.song@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ ําเร็จ
ส.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2534
พย.บ.

พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

กศ.ม.

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2538

กศ.ด.

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, สุขศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธานินทร์ นุชประดิษฐ์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตและธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถพยากรณ์จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วารสาร Veridian ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10(1): 1-15.
นฤภพ ขันทับไทย, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิต. (2559). กลยุทธ์
การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็ นเลิศด้ านดนตรี. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25):
104-115.
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อธิคุณ สินธนาปัญญา,อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและวีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร.
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2558(3): 15-32.
มณฑา พลรักษ์,อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า.
วารสารคณะมนุษศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา : JOURNAL OF NMC ปี ที่ 9, 2558.
ธนัตติยา จาตุรนต์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์,และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 3. รายงานการ
ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที ่ 1. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 31-40.
อธิคุณ สินธนาปัญญา, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและ วีระ สุภากิจ. (2557). การบริหารความสุข
ในสถานศึกษา. วารสารสุทธิปริทศั น์, 28(88): 15-32.
พระมหามงคล สารินทร์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์,และสมชาย เทพแสง. (2556). การบริหารงานตามแนวพุทธ
ธรรม. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 84- 88.
กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์, สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์และอภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์. (2556). หลักสูตร
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์สาํ หรับพยาบาลงวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 100-110.
ปรตี ประทุมสุวรรณ์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตและอนันต์ มาลารัตน์. (2555). การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํ ทาง
วิชาการที่สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 9(16): 39-54.
ณฐาภพ ระวะใจ, อนันต์ มาลารัตน์และอภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการศรีปทุม, 9(1): 113-120.
สมชาย เทพแสง,อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์และสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์.(2553). การศึกษาสภาพแวดล้ อมของ
โรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาํ วิสยั ทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ต้งั อยู่
เขตพื้นที่ภัยพิบัติสนึ ามิ. วารสารบริหารการศึกษา, 2553(12): 1-10.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

EA899 ปริญญานิพนธ์ (Dissertation)
CUR771 หลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Curriculul Theories and Practices)
PG742 สัมมนา สังคม ปรัชญา จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (Seminar in Social,
Philosophical, Psychological and Thai Historical Education)
RS734 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา (Educational Policy Analysis)
EA892 การฝึ กประสบการณ์ทางวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational
Administration)
EA741 ภาวะผู้นาํ ทางการบริหาร ทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบตั ิ (Managerial Leadership: Theory,
Research and Practices)
EA891 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
EDA712 สัมมนาการวิจยั ทางการบริหารและการจัดการการศึกษา (Seminar in Educational
Administration Research)
EDA702 สัมมนาปัญญาศึกษาและการพัฒนาจริยธรรม (Seminar in Intellectual Study and Moral
Development)
EDA719 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการการศึกษา (Independent Study in Educational
Administration and Management)
EDA721 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational
Administration and Management)
EA618 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา (Development and Quality Assureance in
Education)
HE 501 การบริหารทางสาธารณสุข (Public Health Administration)
HE552 ระเบียบวิธกี ารวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Researc Methods in Health Education
and Behavioral Science)
HE522 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)
HE621 สมุนไพรเพื่อการรักษา (Herbs for Health)
EA651 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration)
EA618 การพัฒนาและประกันคุณภาพทางการศึกษา (Development an dQuality Assurance in
Education)
EA653 สัมมนาการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration Research)
EA533 การพัฒนาภาวะผู้นาํ ทางการศึกษา (Academic Leader and School Improvement)
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

EA688 การจัดการโครงการระดับปริญญาโท (Master’s Project)
EA661 การวิจยั และพัฒนาทางการบริหารศึกษา (Research and Development in Educational
Administration)
EA672 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational
Administration and Management)
EDA501 หลักการและทฤษฎีการบริหารและการจัดการศึกษา (Principle and Theory in Educational
Administration and Management)
EDA502 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร (Moral, Ethic and Leadership for
Administrators)
EDA513 สัมมนาปัญหาการวิจัยทางพื้นฐานการบริหารการศึกษา (Seminar in Problems and Research
in Educational Administration and Management for Basic Education)
EDA517 การพัฒนาและประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assureance and
Development)
ED341 การรับรู้จริยธรรมทางสังคม (Social Consciousness and Ethics)
HE371 ค่านิยม เจตคติ กับพฤติกรรมสุขภาพ (Vulues, Attitude & Health Behavior)
HE 416 เพศศึกษา (Sexuality Education)
HE462 หลักการบริหารงารสาธารณสุข (Principles and Administration of Health Education)
SWU201 บูรณาการ 1 (Integration I)
HE100 สุขภาวะกับการใช้ ชีวิต (Health Lifestyle)
HE325 การใช้ ยาเบื้องต้ น (Fun of Nursing and Drug Administration)
HE352 วิจัยทางสุขศึกษา (Research in Health Education)
HE463 การฝึ กประสบการณ์ทางสุขศึกษา (Health Field Experience)
SWU202 บูรณาการ 2 (Integration2)
SWU145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์ (Wellness and Health Lifestyle)
SWU301 บูรณาการ 3 (Integration 3)
ED433 กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Strategies for Knowledge Management)
ED426 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management)
ED455 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)
ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management)
ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

1.การวิเคราะห์สภาพองค์การของคณะ
ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาม ศึกษาศาสตร์
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

สถานภาพ

2554

หัวหน้ า
โครงการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
Ms. Jantarat Phutiariyawat
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-3094799
jantarat@swu.ac.th , jantaphu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ ําเร็จ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2534
ว.ม.

การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

ศษ.ด.

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

ความเชี่ยวชาญ
1. การบริหารการศึกษา
2. การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา
3. ภาวะผู้นาํ ทางการศึกษา
4. การประกันคุณภาพทางการศึกษา
5. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
6. การวางแผนการสื่อสารมวลชน
7. กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
8. พฤติกรรมองค์กรและผู้บริโภค
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วาสนา มณีเรือง, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, ราชัน บุญธิมา. (2559). รูปแบบการพัฒนาครูเก่งครูดีของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 4(2): 260-278.
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วรันธร เฉลิมโฉม,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์,อรรณพ โพธิสขุ . (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างคุณลักษณะภาวะผู้นาํ สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา.
วารสารวิชาการนวัตกรรมสือ่ สารสังคม, 1(4): 33-47.
อมรเทพ สีนวนสูง, อรรณพ โพธิสขุ , จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). ความคิดเห็นต่อการเข้ าร่วม
กิจกรรม นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.วารสารวิชาการ Veridian EJournal มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ), 9(1): 1053-1065.
อนุพันธ์ คําปัน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสขุ , จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2558). การศึกษา
องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2 (มกราคม-ธันวาคม): 299-313.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปิ ยวัชร์ สุทธิวนิช, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนา
รูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้ านสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา. รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที ่ 3: 327-311.
มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปทุมธานี.
วาสนา ประสงค์งาม,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์,จักรกฤษ์ โปณะทอง. (2559). ความคิดเห็นของนิสติ ชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมสวนสุนนั ทาวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที ่ 4: 701713. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร.
อนุพันธ์ คําปัน,จารุวรรณ สกุลคู,อรรณพ โพธิสขุ ,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนากิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ างจิตสาธารณะของนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
กรณีศกึ ษานิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
ครัง้ ที ่ 6: 781-790. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร.
เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี,จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, วรวุฒิ สุภาพ.
(2556). กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้ างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. รายงาน
การประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที ่ 2 พลังการเรียนรูก้ า้ วสูส่ ากล: 2132. กรุงเทพมหานคร: เอดิสนั เพรสโปรดักส์.
3 . หนังสือ ตํารา
-
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4. ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต
รหัสวิชา
ED111
ED211
ED312
ED461
ED361
ED362
SWU365
FE501

ชื่อรายวิชา
จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Consciousness and Ethics for Teacher Profession)
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (Educational Paradigms)
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (Negotiaiong Consumer Culture)
การบริหารและการจัดการศึกษา (Education Administration and Management)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development)
การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management)
ชีวิตกับการศึกษา (Life and Education)

5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

1.ปัจจัยพยากรณ์การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2.กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้ างระบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาหารท้ องถิ่นในสังคมสมัยใหม่.
3.ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
นิสติ วิชาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน

พ.ศ.2553

หัวหน้ า
โครงการ

พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย
พ.ศ.2558

หัวหน้ า
โครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
Theeraphab Phetmalaikul
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 โทรศัพท์มือถือ 0816826030
ptheeraphab@gmail.com, theeraphab@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
ปี ทีส่ ําเร็จ
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
ศศ.บ
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543
ค.ม.
บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ค.ด.
วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
ความเชี่ยวชาญ
1. การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นาํ การวางแผนและนโยบาย การจัดการเรียนรู้
2. ระเบียบวิธวี ิจัยทางศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สถิติการวัดประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพองค์การ
6. จิตวิทยาการศึกษาและประสบการณ์ด้านผู้มีความสามารถพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นฤภพ ขันทับไทยและธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศด้ านดนตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560, 77-83.
นฤภพ ขันทับไทย, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิต. (2559). กลยุทธ์
การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็ นเลิศด้ านดนตรี. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25),
104-115.
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ธัญมัย แฉล้ มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์และ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559).
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาํ เชิงจริยธรรมสําหรับครูผ้ ูช่วยโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25), 1-9.
ชินะโอภาส สะพานทอง, อุษากร พันธุว์ านิช, อนันต์ มาลารัตน์และธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2558).
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการศึกษาอนาคตภาพการจัดการนันทนาการของศูนย์กฬี า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2558-2567). วารสารคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18 (2): 24-34.
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2557). การประเมินความต้ องการจําเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ ประโยชน์วิจัย
ของนิสติ บัณฑิตศึกษาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิจยั ทางการศึกษาม
8(2): 86-103.
ชัชวิทย์ สงวนภักร์, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุลและพาสนา จุลรัตน์. (2557). ผลของการพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสร้ างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนิสติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
40(1): 34-53.
Theeraphab Phetmalaikul, Sirichai Kanjanawasri and Nonglak Wiratchai. (2009). The Development of
Research Utilization Models: Instrument, Measurement Method and Latent Growth Curve Multiindicators Measurement Models of Research Utilization With Unequal Disturbance Variance.
Research Methodology Journal of Chulalongkorn University, 22(2): 215-241.
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2552). Differentiated Model of Giftedness and Talented and Application for
Gifted and Talent Person in Thai Context. IGIL Newsletter, 1(4): 2-3.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Theeraphab Phetmalaikul. (2016). Academic Administration and Management to Enhance Learners’
Skills and Characteristics in 21st Century. Proceedings of International Conference on Education,
Psychology and Society (ICEEPS 2016): 480-492; 2016 Feb 01-03; Fukuoka, Japan.
Soraya Payakrit and Theeraphab Phetmalaikul. (2016). The Development and Effect of Adversity
Quotient Developing Program for Upper Secondary Students in Bangkok. Proceedings of
International Conference on Education, Psychology and Society (ICEEPS 2016): 81-92;
2016 Feb. 01-03; Fukuoka, Japan.
Theeraphab Phetmalaikul. (2016). Academic Administration and Learning Management to Enhance
Learners’ Skills in 21st Century (keynote Speaker Paper). Proceedings of Global Conference on
Social Science (GCSS 2016): 11-22; 2016 March 8-10; Bangkok, Thailand.
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ธัญมัย แฉล้ มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์และ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559).
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาํ เชิงจริยธรรมสําหรับครูผ้ ูช่วยโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา. รายงานการประชุมการวิจยั ทางการศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที ่ 4 “พลังการเปลีย่ นแปลงสู่
การพัฒนาการศึกษาไทย”. วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องและ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Wilfried Datler, Margit Datler, Theeraphab Phetmalaikul, Patcharaporn Srisawat. (2015). The Impact
of Rules and Routines on Pleasure and Creativity in Nurseries: A Transcultural View of Toddlers’
Adjustment to Out-of-Home Day Care. Proceedings of Early Childhood Care & Education
International Rendezvous 2015 (ECCEIR 2015) “Developing Children through Creativity &
Fun Project-Based Learning”: 98-105; 2015Aug.4-6; Kuala Lumpur, Malaysia.
Theeraphab Phetmalaikul and Sornnate Areesophonphichet. (2011). Field Technique and Qualitative
Method in Sampeng, Historic Chinese Community in Thailand: Case Studyof Tang Toe-Kang
Oldest Hand Made Gold Shop and Sun Yat-Sen’s Junction. Proceedings of The 9th International
Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education
(DRLE2011): 205-216. 2011 April 29; Bangkok, Thailand.
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, มลิวัลย์ ลับไพรี, สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์และบุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ. (2554).
กรอบโครงสร้ างแนวทางการวิจัยพัฒนาคู่มือจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและจิตวิทยาการพัฒนาเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษด้ านภาษาไทย. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสูส่ งั คมโลก: 1332. 22 กรกฎาคม 2554; กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุลและวีระวัฒน์ อุทยั รัตน์. (2554). การพัฒนาแบบวัดสัดส่วนการกระจายอํานาจ
บริหารเพื่อระบุรปู แบบการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาอิงกรอบแนวคิดมิ๊นซ์เบิร์กของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร.
Proceedings The International and National Conference on Developing Real-Life Learning
Expereices: Innovation and Technology: DRLE2011): 202-213. 29 เมษายน 2554;
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
3. ตํารา/หนังสือ
คณะบรรณาธิการ. (2548). สําเพ็ง ประวัติศาสตร์ชมุ ชนชาวจีนในกรุงเทพฯ (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสฉลอง
50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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4. ภาระการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EDA 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการบริหารและการจัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Seminar in Problem and Research in Educational Administration and Management)
PDC 822 การออกแบบการสอนและฝึ กอบรม (Training and Instructional Design)
RHP 713 กาย จิต สมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ (Body, Mind, Brain and Human Learning)
RHP 711 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดศักยภาพมนุษย์ (Human Potential Measurement
Instruments Design and Development)
AP 705 การวิจัยผสานวิธี (Mixed-method Research)
AP 891 หัวข้ อปัญหาทางจิตวิทยา (Topics in Psychology)
PDC823 การสัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา (Seminar in Educational Psychology
Research)
PDC824 การฝึ กปฏิบัตงิ านทางจิตวิทยาการศึกษา (Practicum in Educational Psychology)
PDC 826 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing)
RHP881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (Seminar in Doctoral Dissertation)
RHP992 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต2 (Doctoral Dissertation II)
RHP994 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต4 (Doctoral Dissertation IV)
EP 301 จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
RHP 612 กระบวนทัศน์ของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ (Paradigm of Human Learning Process)
PDC623 การสัมมนามุมมองจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน
(Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective)
PDC624 การฝึ กปฏิบัตงิ านทางจิตวิทยาการศึกษา 1 (Practicum in Educational Psychology I)
RHP791 ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 (Master’s Thesis I)
FE 501 ชีวิตกับการศึกษา (Life and Education)
RHP681 การสัมมนาปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการศึกษา
(Seminar in Educational Psychology Master Thesis)
AP 503 การวิจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Quantitative Research)
AP 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Qualitative Research)
AP 623 การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
ED 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management)
PSY216 จิตวิทยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Psychology)
PSY213 ความคิดสร้ างสรรค์ (Introduction to Creativity)
PSY 214 จิตวิทยาสังคม (Introduction to Social Psychology)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PSY 425 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ มทางจิตวิทยาการแนะแนว
(Seminar in Problem and Trend of Guidance Psychology)
SWU 371 ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creative, Innovation and Technology)
ED 241 จิตวิทยาสําหรับครู (Psychology for Teachers)
ED 323 จิตวิทยาสําหรับครู (Psychology for Teachers)
GU323 การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว (Research in Guidance Psychology)
GU 427 การฝึ กปฏิบัตงิ านทางจิตวิทยาการแนะแนว (Practicum in Guidance Psychology)
ED561 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (Internship in Education)
ED 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ1 (Internship in Education1)
ED 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ2 (Internship in Education2)
PSY 412 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้
ชื่อโครงการวิจยั

1.รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21:
แบบแผนวิจัยผสานวิธี
2.การศึกษาโครงสร้ างทางจิตของเด็ก
ปฐมวัยในวัฒนธรรมยโรปและเอเชีย
โดยใช้ โมเดลทาวิสตอค” (งานวิจัยร่วม
ระหว่างนักวิจยั ไทยและออสเตรีย).

แหล่งทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการ
วิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการ
วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และ Research Unit
“Psychoanalysis and
Education” (Department of
Educatioin), University of
Vienna, Austria

ปี งบ
ประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2557

2555

สถานภาพ

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

นักวิจัย
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

3.การพัฒนาแบบประเมินการใช้
ประโยชน์วิจัยและการพัฒนาโมเดลการ
วัดการใช้ ประโยชน์วิจัยของนิสติ
บัณฑิตศึกษาทางศึกษาศาสตร์ในการ
พัฒนางานวิจยั ทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.การพัฒนาเชิงบูรณาการของการ
ท่องเที่ยวที่ย่งั ยืนในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่นาํ้
โขง (แผนงานวิจัย
การพัฒนาเชิงบูรณาการของการ
ท่องเที่ยวที่ย่งั ยืนในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่นาํ้
โขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้ า
ทาย (ผู้อาํ นวยการแผนงานวิจัย: ศ.ดร.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และหัวหน้ า
โครงการวิจัยโครงการย่อยที่ 1
“การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดใหม่
(เน้ นจีนและเอเชีย) และตลาดเดิม
(เน้ นยุโรป)”

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้ วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2547-2554

ปี งบ
ประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2554

25472554

สถานภาพ

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

หัวหน้ า
โครงการวิจัย
ย่อย และ
นักวิจัยใน
แผนงานวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายสมบู รณ์ บู รศิริรกั ษ์
Mr.Somboon Burasirirak
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-3165572
somburak62@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ปี ทีส่ ําเร็จ
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
กศ.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
2530
กศ.ม.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2539

กศ.ด.

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2553

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา, สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์.(2558). การบริหารเครือข่ายการศึกษา (Network Educational Administration).
สารานุกรมศึกษาศาสตร์. (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พุทธศักราช 2558): 16-22.
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559). การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ
พยากรณ์การบริหารจัดการสถานศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา
มศว., 13(24): 79-91.
มาตา แก้ วเซ่ง, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วารสารวิจยั และพัฒนาหลักสูตร, 6(1): 49-67.
ปิ ยวัชร์ สุทธิวนิช, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2558). การพัฒนาผู้เรียนด้ านกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 51-59.
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ธัญมัย แฉล้ มเขตต์, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2558). ภาวะผู้นาํ เชิงจริธรรม
คุณลักษณะที่ควรส่งเสริมสําหรับครู. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 71-80.
ณพล คําแก้ ว, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2558). สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้นาํ วิสยั ทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2.
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(23): 138-149.
ธีรธร สุธธี ร, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559). ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของครูยุคใหม่.
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24): 54-61.
ธัญยธรณ์ สุภคั เลิศ, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559).ภาวะผู้นาํ วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนยุคโลกาภิวตั น์. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24): 92-98.
ฉัตรกุล เอื้อพิพัฒนากุล, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2559).การพัฒนาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การจัดการคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วารสาร
บริหารการศึกษา มศว., 13(24): 99-106.
ธัญมัย แฉล้ มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์และ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559).
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาํ เชิงจริยธรรมสําหรับครูผ้ ูช่วยโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25), 1-9.
จิตรี ฟุ้ งกลิ่น, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง. (2559). บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีม
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.
วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 10-20.
รวิษฎา ถิรวัชรภูวดล, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). ภาวะผู้นาํ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทํางานเป็ นทีมของครูสงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต4. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 21-32.
ธิติมาวดี สกุลศิลป์ ศิริ, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง.(2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). การบริหาร
กิจการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25): 33-43.
ชญาดา พันธ์ยาว, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). ภาวะผู้นาํ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25): 56-66.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
–
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4. ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต
รหัสวิชา
ED361
ED461
ED514
EDA517

ชื่อรายวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)
การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)
การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา (Development and Quality Assureance in
Education)

4. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั

1.การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ ชุมชนเป็ น
ฐาน

ปี งบประ
แหล่ง มาณ
ทุน
ทีไ่ ด้รบั
ทุน
ทุนวิจัย พ.ศ.
เงิน
2557
รายได้
คณะ
ศึกษาศ
าสตร์

สถาน
ภาพ
หัวหน้
า
โครงก
าร
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายราชันย์ บุญธิมา
RACHAN BOONTHIMA
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
089-766-4051
rachan_2012_cr@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สถาบัน
ปี ทีส่ ําเร็จ
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2534
2536
2541

ความเชี่ยวชาญ
1. หลักการศึกษา
2. หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา
3. หลักการวิจัยการศึกษา และการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. หลักการทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
5. หลักการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จิตรา จันทราเกตุรวี, อัจจา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์,ราชันย์ บุญธิมา. (2559). แนวคิด
ในการจัดการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและหลักการบริหารจัดการแบบญีปุ่นโมโนซุคริ.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์, 2559(2): 154-161.
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อธิคุณ สินธนาปัญญา,อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมาและวีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนา
โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของครูสงั กัด
กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2558 (3):
15-32.
ปฎาวุฒิ สุจนิ ดามณีชัย, เบญจวรรณบุณยะประพันธ์, ราชันย์ บุญธิมา. (2558). การยอมรับตนเองและ
บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
, 2558(1): 115-126.
ญาณี ช่อสูงเนิน, ราชันย์ บุญธิมา, พัฒนา ชัชพงศ์. (2558). ความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดิษฐ์.วารสารวิจยั ทางการศึกษา 2558(1): 56-64.
สิรินาถ ธงศิลา, ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, ราชันย์ บุญธิมา. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร. วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, 2558(1): 266-274.
เสกสรร มาตวังแสง,สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ราชันย์ บุญธิมา. (2558).
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2558(3): 12-22.
อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมา, วีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนาโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต, 2558(3): 75-86.
อธิคุณ สินธนาปัญญา,อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ และราชันย์ บุญธิมา. (2557). การบริหารความสุขในสถานศึกษา.
วารสารสุทธิปริทศั น์, 2557(88): 15-31.
กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, ราชันย์ บุญธิมา. (2557).
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาํ ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล.วารสารบริหารการศึกษา มศว.,
2557(20): 1-13.
สสิธร พรเพทาย, ราชันย์ บุญธิมา, กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2557). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้ องเรียนประกอบการบันทึกที่มีต่อความสามารถด้ านการเขียนของเด็กปฐมวัย.วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ., 2557(2): 127-137.
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พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ, พวงรัตน์ เกษรแพทย์,ราชันย์ บุญธิมา.(2556). สมรรถนะในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ของครูปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 2556(19): 44-51.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Marut Patphol and Rachan Boonthima. (2013). A Development of Training Curriculum to
Enhance Research – Based Instruction Ability for Basic Education Teachers.
Proceeding of International Conference on : “Excellent and Innovations for Education
Research and IT Learning in the 21st Century” 8-9 August 2013, Sampran,
NakhonPathom, Thailand.
3. ตํารา / หนังสือ
ราชัน บุญธิมา. (2512). การวิเคราะห์พหุระดับ. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.กรุงเทพฯ.
4. ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
CSC860 คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิจยั (Computer for Research)
EV512
หลักพืน้ ฐานการประเมิน (Founations of Evaluation)
EV521
หลักทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน (Principles Theories and Models in Evaluation)
EDA701 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการบริหารและจัดการการศึกษาขัน้ สูง (Advanced Research
Methodology in Educational Administration and Management)
EDA737 การสัมมนาปญั หาวิจยั ทางอุดมศึกษา (Seminar in Research Problems in Higher
Education)
EDA738 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั (Construction and Development of Research
Instrument)
SEM528 การวัดและประเมินผลทางการประถมศึกษา (Measurement and Evaluation in
Elementary Education)
SEM703 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการศึกษา (Educational Research Methodelogy)
SCE552 สถิตขิ นั ้ สูงทางการศึกษา (Advanced Statistics for Science Education)
MER831 แบบแผนวิจยั ขัน้ สูง (Advanced Research Designs)
PX481
การวิจยั ทางการบําบัดรักษาทางกายภาพ (Research in Physical Therapy)
RS733
การวิเคราะห์ตวั แปรพหุคณ
ู เชิงประยุกต์ (Applied Multivareate Analysis)
RS810
เทคนิคและการปฏิบตั เิ พือ่ ประเมินโครงการ (Project Evaluation Techniqes and
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รหัสวิ ชา
RS731
TC573
TO522

ชื่อวิ ชา
Practicum)
ระเบียบวิธกี ารสืบค้นเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา (Methods of Quantitative and
Qualitative Inquiry in Education)
การประเมินศาสตร์การสอน (Evaluation of Science Instruction)
เทคนิคการประเมินทางการสอนสังคมศึกษา (Techniques of Socail Studies in Struction
Measurement and Evaluation )

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
-

แหล่งทุน
-

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
-

สถานภาพ
-
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายกิตติศกั ดิ์ อังคะนาวิน
Mr.Kittisak Ungkanawin
อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
094-961-5665,099-049-5635
kittisaku@swu.ac.th , kittisak_swu@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
วศ.บ.
กศ.ม.
Ph.D.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การบริหารการศึกษา
MANAGEMENT
การบริหารการศึกษา

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
I.AME PHILIPPINES
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี ทีจ่ บ
2549
2553
2556
2557

ความเชี่ยวชาญ
1. การบริหารการศึกษา
2. การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา
3. ภาวะผู้นาํ ทางการศึกษา
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา
5. ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและผู้นาํ ทางการศึกษา
6. หลักระบบและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ในตะวัน กําหอม, ชัยชิต พันชูกลาง, สรียา ศศะรมย์ , อภิชาติ ศรีโท, กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.(2560).
แกงบวนภูมิวัฒนธรรมกับประเพณีวิถชี ุมชน ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 2(1): 47-60.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, ภัทรวรรธน์ นิลแก้ วบวรวิชญ์, จําลอง นักฟ้ อน.(2560). การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 3. วารสารสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 2(2): 12-27.
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กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดชลบุรี
.วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 1(2): 136-154.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2559). รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสายอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 1(1): 100-112.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2558). การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 8(11):
35-45.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2557). ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของศึกษาแผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัย อี.เทค. วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
7(10): 17-30.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.(2557). รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ. วารสารบริหารการศึกษา มศว, 11(21): 104-120.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2556). ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของศึกษาแผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปี ที่ 1-2 ประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์. วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 6(9): 16-33.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2556). การศึกษาการลาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย อี.เทค.
วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 6(8): 97-110.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2556). การสํารวจการเข้ าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ห้ องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 433 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค). วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 6(8): 54-67.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2555). คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย(อี.เทค)ตามความต้ องการ
ของตลาดแรงงานจังหวัดชลบุรี. วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,5(7):
15-32.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2554). ระบบฝึ กสอนวิชาชีพสายงานวิศวกรรม วิทยาลัย อีเทค จังหวัด.
วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 4(6): 42-53.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.(2554).การสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
เรื่อง “เซนเซอร์วัดอุณหภูม”ิ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546.
วารสารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 4(6): 54-67.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2554). ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค.) ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จังหวัดชลบุรี, วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 11(13): 70-82.
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กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2550). เรื่องระบบสารสนเทศการจัดการ การแข่งขันกีฬาว่ายนํา้ ระบบออนไลน์.
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 15(7): 35-47.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, ภัทรวรรธน์ นิลแก้ วบวรวิชญ์, จําลอง นักฟ้ อน. (2560). รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ดเขต 3. รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที ่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ
ภาคกลาง สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ครัง้ ที ่ 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
3(1): 12-25.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2560). รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชน กลุ่มภาคกลาง กระทรวง
ศึกษาธิการ.การประชุมวิชาการระดับชาติ.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที ่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ครัง้ ที ่ 3:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 3(2): 47-60.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2559). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ
ครัง้ ที ่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ .สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 8(25): 111.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. (2559). รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สายอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ.รายงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจยั คัดสรร.สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 4(1): 26-37.
3. หนังสือ ตํารา
4. ภาระการสอนและการพัฒนานิสิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
430612-51 การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา (Policy and Planning of Educational)
430661-51 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา (Information Technology for
Educational Management)
0904102 หลักทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา(Principles, Theories, and Practices of Educational
Administration)
0904106 ภาวะผู้นาํ ทางการบริหารศึกษา (Educational Leadership)
0904109 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research Methodology in Educational Administration)
0904101 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครู( Morality and Ethics for Teacher )
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน สายอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
กลุ่มภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้ อยเอ็ดเขต 3

แหล่งทุน
สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2559
หัวหน้ า
โครงการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย

2559

หัวหน้ า
โครงการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย

2560

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2560
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย4.0แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 7 ว่ าด้ วย ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กําหนดให้ กระทรวง
ส่งเสริมให้ มีระบบการผลิต การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสูง โดยกํากับและประสานให้ สถาบันที่ทาํ หน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนา
บุคลากรประจําการอย่างต่ อเนื่องและในมาตรา 53 วรรค 2 กําหนดให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้ องมีใบอนุ ญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่
กําหนดซึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการปรั บมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามข้ อบังคับ
คุ รุสภาว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 จากสถานการณ์ดังกล่ าวภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง
จัดทําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพในแต่ละระดับและระบบ สามารถตอบสนองความต้ องการของสังคมต่อไป
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การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตร
ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้ างของหลักสูตร

1.หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาแกน
3. หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า
3.1 วิชาเอกบังคับ
3.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
3.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4. ปริญญานิพนธ์
5. สารนิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

โครงสร้ างของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
แผน ก (2)
แผน ข
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

โครงสร้ างของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แผน ก
6 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
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รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ปรัชญาของหลักสูตร
การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ
นําไปสู่ความเป็ นเลิศในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับและทุกระบบตามบริบทของสังคม
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การศึกษาเป็ น ความต้ องการจําเป็ นของบุคคลที่จะ
เป็ นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและ
ระบบ และเพื่อตอบสนองความต้ องการที่
หลากหลายของกลุ่มเป้ าหมาย(ผู้เรียน) ทั้งในส่วนที่
ต้ องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑ์คุรุ
สภาและผู้ท่ตี ้ องการปฏิบัติงานการบริหารและการ
จัดการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษาและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และในการผลิต
บัณฑิตแขนงวิชาต่างๆดังกล่าว ยังสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้ โดยเฉพาะด้ านบุคลากร อีก
ประการหนึ่งศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กนั ในกลุ่มการบริหารและการจัดการ
การศึกษา นอกจากนี้การบริหารและการจัดการ
การศึกษาเป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็ นสิ่งที่บุคคล
สามารถเรียนรู้ และฝึ กฝนได้ การที่บุคคลเข้ ารับ
การศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการสําคัญของการ
บริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา
องค์ประกอบต่างๆของงานบริหารตลอดจนปัจจัย
สภาพแวดล้ อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้ องกับการจัดและ
ดําเนินงานการศึกษาให้ มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมี
ความสําคัญสําหรับผู้ท่จี ะเตรียมเป็ นผู้บริหาร
ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่
ต้ องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาํ มีความรู้ มคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ นําไปสู่ความเป็ นเลิศทางการ
บริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เป็ นความต้ องการจําเป็ นของบุคคลที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
การบริหารการศึกษาทุกระดับ
ทุกระบบและต้ องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑ์
คุรุสภา พ.ศ.2556 การบริหารการศึกษาเป็ นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เป็ นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึ กฝนได้ การที่
บุคคลเข้ ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏีและหลักการสําคัญของการ
บริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบของ
งานบริหาร การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตลอดจน
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่ส่งผล และเกี่ยวข้ องกับการจัดและ
ดําเนินงานการศึกษาให้ มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมี
ความสําคัญในการพัฒนาเป็ นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีมาตรฐานตามที่
คุรุสภากําหนดเป็ นผู้ท่มี ีศักยภาพในการพัฒนางาน สังคม
และประเทศชาติต่อไป

การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ความเข้ าใจในหลักการ
ทฤษฎีทางการบริหารและการจัดการการศึกษา และ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม การวิจัยและการปฏิบตั ทิ าง
วิชาชีพการบริหารการศึกษา สามารถพัฒนาและจัด
การศึกษาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม ยุตธิ รรม มี
ความคิดริเริ่ม ให้ การสนับสนุนและเป็ นผู้นาํ ทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบริหารและการ
จัดการการศึกษา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์บริบทของสังคม
ด้ านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ ความรู้ในการดําเนินชีวติ และการ
ประกอบวิชาชีพ มีความเป็ นผู้นาํ และสามารถบริหารงาน
ด้ านต่างๆ ของสถาบันการศึกษา
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ มีภาวะผู้นาํ สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ ง
ต่างๆ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง
และส่วนรวม เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถทางภาษา การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การสื่อสาร การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มคี ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีภาวะผู้นาํ และมีความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์
2. มีความสามารถสูงทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจยั และการ
พัฒนานวัตกรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี
มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกั ษะในการวิเคราะห์
ตัวเลข มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบททาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. มีความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์วชิ าชีพที่
สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน สังคม
และประเทศชาติ
4.มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ชีวติ กับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของชีวติ ที่เป็ นองค์รวม
เป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวติ กับ
การศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้ างความเข้ าใจ
ต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ท่แี ตกต่างหลากหลายไป
ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จริยธรรม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลก ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ และการศึกษาโดยเน้ นการ
สร้ างเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็ นมนุษย์
ให้ สมบูรณ์ทุกด้ าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
FE 501 Philosophy of Education to Development
ทําความเข้ าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ศกึ ษา
วิเคราะห์ วิพากษ์ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา การ
สร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรปู การศึกษาทั้งใน
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาในมุมมองทางปรัชญา และสังคมศาสตร์จาก
กรณีศกึ ษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้ างความตระหนักในศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์และความเป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและ
สร้ างสรรค์ความรู้เพื่อนําพาสังคมไทยไปสู่สงั คมแห่งการ
พึ่งตนเองและการพัฒนาที่ย่งั ยืน
พฐ502เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสาร พฐ 502 การวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา 3(2-2-5)
ความรู้
3(3-0-6) FE 502 Research and Statistics in Education
FE 502 Technology and Research for
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี มโนทัศน์และวิธวี ทิ ยาของการวิจัย
Knowledge Construction and Communication
การออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้ สถิติ เทคนิคการ
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษาพัฒนาการ สร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและ
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
จัดกระทําข้ อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การศึกษากระบวนทัศน์และบทบาทของการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ วิพากษ์และ
ระเบียบวิธวี จิ ัย การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและการ สังเคราะห์งานวิจยั ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อ
สื่อสารในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใน นําไปสู่การพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจัย การฝึ กปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงบรรยายและสถิตเิ ชิงอนุมาน
การเรียนการสอนบุคลากรและองค์การทางการ
โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป การแปลผลและ
ศึกษาและการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้ การเขียนรายงานการวิจยั
สู่สาธารณชน

การปรับปรุง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดวิชาหมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปรับเป็ นหมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

บหศ 501 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารและการ
จัดการการศึกษา
3 (3-0-6)
EDA 501 Principle and Theory in Educational
Administration and Management
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา
โครงสร้ างระบบกระบวนการและการจัดการศึกษายุคใหม่
การสร้ างวิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการบริบทและแนวโน้ ม
การจั ด การศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาแต่ ล ะระบบและ
ระดับศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและการวางแผนการศึกษา
การจั ด ทํา และกํา หนดนโยบายการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาและการประเมิน
นโยบายการศึกษาการติดตามและประเมินผลคุณภาพการ
จั ด การศึ ก ษาศึ ก ษาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา

บห 511 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 511 Principle and Theory in Education
Administration
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้ าที่ในการบริหารและ
การนิเทศการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการ
บริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานคณะบุคคลและบุคคล การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ การบริหารกิจกรรม
นักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวติ ให้ ผ้ เู รียนรู้จักการจัดการและคิด
เป็ น การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางการบริหารจัดการใน
ความรับผิดชอบ ฝึ กปฏิบัตวิ ิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีศึกษา
จากเอกสารทางวิชาการและการวิจัยอันนําไปสู่การออกแบบ
นโยบาย แผน กลยุทธ์ กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษาและบริบทสังคม
บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับ
นักบริหาร
3(2-2-5)
EA 512 Moral, Ethic and Leadership of Administrators
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพสําหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ
พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํ วิชาการ ผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสังคม
การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ ง
การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้ องถิ่น การสร้ างเครือข่ายทาง
การศึกษา การกํากับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม การมีปฏิสมั พันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
การเป็ นแบบอย่างที่ดี การมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละ
การปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุ ภากําหนด
ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาภาวะผู้นาํ ของนักบริหาร
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม
จริยธรรมและภาวะผู้นาํ ทีมีคุณภาพตามบริบทสังคมไทย
ปัจจุบันและอนาคต

บหศ 502 คุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับ
นักบริหาร
3 (3-0-6)
EDA 502 Moral, Ethic and Leadership for
Administrators
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
ผู้ บ ริ ห ารกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษากฎระเบี ย บ
ต่ า งๆสํ า หรั บ การบริ ห ารแนวคิ ด /ทฤษฎี ภ าวะผู้ นํ า
วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้นาํ แบบและคุณลักษณะ
ของผู้นาํ วิสยั ทัศน์ของผู้นาํ ทางการบริหารการศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมและภาวะผู้ นําตลอดจนแนว
ทางการพั ฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมและภาวะผู้ นําสําหรั บ
ผู้บริหารเพื่อการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี (Good
Governance)

การปรับปรุง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดวิชาหมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
บหศ 517 การพัฒนาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3(2-2-5)
EDA 517 Educational Quality Assurance and
Development
ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
และการประกันคุณภาพการศึกษาการกําหนดนโยบาย
การวางแผนการกําหนดมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
เทคนิคการพัฒนาการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาการรับรองมาตรฐานการศึกษาการ
สร้ างเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ต่างๆฝึ กปฏิบตั กิ ารดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาการประเมินตนเองตลอดจนการนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งส่งผู้เรียนจะมี
ความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะต่างๆครบตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปรับเป็ นหมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต (ต่อ)
บห 513การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
EA 513 Quality Assurance for Educational
Development
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา รู ป แบบเกณฑ์ ก าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การกําหนด
มาตรฐานในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
เทคนิ คการพั ฒนา การวางแผนประกั นคุ ณภาพ การ
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา การสร้ างเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินตนเองและการจั ดทํารายงานผลการประเมิ น
ตนเองของสถานศึ กษา การกํากับติ ดตามการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การนํา ผลการประเมิ น มาพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
บห 514 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา
3(2-2-5)
EA 514 Research and Development of Professional in
Educational Administration
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษา
กับการวิจัย การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้ าที่
และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การ
เสริมสร้ างจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ทักษะในการ
แสวงหาความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา การเป็ นผู้บริหารมืออาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทาง
การศึกษา การแก้ ปัญหาด้ วยระเบียบวิธกี ารวิจัยทางการ
ศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัตกิ าร ฝึ กปฏิบัติการ
วิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย

การปรับปรุง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดวิชาหมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปรับเป็ นหมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต (ต่อ)
บห 515 การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
EA 515 Curriculum Administration, Educational
Technology and Innovation
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การสอนเสริมการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนรู้ การสื่อสาร การบริหาร
สถานศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้ มการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารและการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบตั กิ าร
ประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
บห 516 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2(1-2-3)
EA 516 Seminar in Educational Administration
สัมมนาสภาพปัญหาปัจจุบนั แนวทางแก้ ไข แนวโน้ ม
การบริหารการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้ อที่น่าสนใจทางการ
บริหารการศึกษาในการทําปริญญานิพนธ์
บห 517 การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา
3(0-6-3)
EA 517 Internship in Educational Professional
Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ านด้ านการบริหารการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วยการฝึ ก
ปฏิบตั ิ สังเกต วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การ
ประเมินผลการตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ
โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
แผน ก (2) จํ านวน 2 รายวิชา
แผน ก (2)จํ านวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3หน่วยกิต)
แผน ข จํ านวน 3 รายวิชา (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

บหศ 515 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
EDA 515 Informational Technology Administration
ศึกษาหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
บริหารการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาสามารถใช้ และ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
และการปฏิบตั งิ านการประเมินการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม

บห 521 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
EA 521 Policy and Education Planning
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
การบริหารและระดับนโยบาย ความหมายของ
นโยบายและแผน องค์ประกอบของนโยบายและ
แผน การวิเคราะห์นโยบาย การกําหนดนโยบาย
การประกาศนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การ
วางแผนและการปฏิบัติ ประเภทของแผน
กระบวนการวางแผน ปัจจัยและบริบทที่กระทบ
ต่อนโยบายและแผนศึกษา กรณีศึกษานโยบายทาง
การศึกษาและบริหารการศึกษา ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์
ข้ อมูล ออกแบบกระบวนการนโยบาย วางแผน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บห 522 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
EA 522 Information Technology
Administration for Education
ศึกษาหลักการ ความสําคัญและบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวางแผน
การพัฒนาและการบริหารระบบสารสนเทศใน
องค์กรทางการศึกษา การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
การบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การประเมินการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษา สารสนเทศทางวิชาการและการวิจัย
ในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํ านวน 1
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํ านวน 3
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
บห 523 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
3(2-2-5)
EA 523 Human Capital and Educational
Personal Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนมนุษย์
ทรัพยากรบุคคล การบริหาร จัดการทุนและทรัพยากร
มนุษย์ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ทางการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
แนวคิด แนวทางเทคนิคและกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานการเลือกและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินการรายงานผลการประเมินของบุคลากร
เป็ นรายบุคคล รายกลุ่มและการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านขององค์การ การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการปฏิบัตงิ านการธํารงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนางานและ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ตลอดจนแนวทางเทคนิควิธี
การในการบริหารทุนมนุษย์
บหศ 521 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) บห524การบริหารและการจัดการหลักสูตร3(2-2-5)
EDA 521 Curriculum Development
EA 524 Curriculum Administration and
ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
Management
พัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการสร้ างหลักสูตรสถานศึกษาและ
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
หลักสูตรท้ องถิ่นการนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร
บริหารและจัดการหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
บทบาทของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในการ
การเมืองวัฒนธรรมวิทยาการที่เปลี่ยนไปและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
บริ หารวิ ชาการ รู ปแบบ กระบวนการการ
บริ หารหลั กสูตรและการจั ดการหลั กสู ตร
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตร
หลั กการพั ฒนาหลั กสูตรการศึ กษาระดั บ
ต่ า งๆ ขั้ น ตอนและกระบวนการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
การคํานึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะและ
ทั ก ษ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ใ น อ น า ค ต ด้ ว ย
กระบวนการเรียนการสอนการที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสําคั ญควบคู่ การวั ดประเมิ นและการ
นิเทศการศึกษาที่เหมาะสม ฝึ กปฏิบัติ
วิเคราะห์ความต้ องการจําเป็ นของหลักสูตร
กระบวนการพั ฒนาและการนําหลักสูตรไป
บริหารจัดการการศึกษา
บหศ 525 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
EDA 525 Human Resource Management
ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษากระบวนการประเมิน
โครงการการเลือกและพัฒนาเครื่องมือการประเมินโครงการการ
รายงานผลการประเมินโครงการและการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรเป็ นรายบุคคลรายกลุ่มและการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การการนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบัตงิ านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนางานและ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพการสร้ างความมั่นคงในงานอันสนองตอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การปรับปรุง

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํ านวน 1
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํ านวน 3
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
บห 525 การจัดการและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
EA 525 Project Management and Evaluation
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการโครงการ
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การวางแผน
ความเชื่อมโยงจากแผนสู่การปฏิบัติ การกํากับ
ติดตามแผน การอํานวยการบริหารจัดการให้ เป็ นไป
ตามโครงการ แนวทางและวิธกี ารประเมินผลโครงการ
บทบาทของผู้นาํ บริหารในการบริหารจัดการและ
ประเมินโครงการ ทักษะการเขียนและนําเสนอ
โครงการ เน้ นการพัฒนาทักษะการจัดทําโครงการ
และการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา
ในบริบทที่เกี่ยวข้ อง การนําผลประเมินโครงการสู่
การพัฒนาโครงการ คุณธรรมและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้ องในการบริหารจัดการและประเมินโครงการ
รูปแบบของโครงการและแนวโน้ มใหม่ของการพัฒนา
โครงการ แนวโน้ มการประเมินโครงการ ฝึ กปฏิบัติ
ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการโครงการจาก
กรณีศึกษาและตัวอย่างการบริหารจัดการโครงการใน
การบริหารการศึกษา
บห 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์
ระบบงาน
3(2-2-5)
EA 526 Organizational Development and Job
System Analysis
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านองค์การ
รูปแบบองค์การและการพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การสมัยใหม่ปัญหาและแนว
ทางแก้ ไขปัญหาในองค์การการพัฒนาระบบ
และบุคคลในองค์การให้ มีศักยภาพและสมรรถนะ
สอดคล้ องกับพลวัตทางสังคมตลอดจนเรียนรู้องค์
ความรู้เรื่องระบบ การบริหารจัดการเชิงระบบ
การวิเคราะห์ระบบงาน รวมถึงเทคนิควิธกี าร
กรณีศึกษา ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา
ข้ อขัดแย้ งและค้ นหาแนวทางแก้ ไขพัฒนาที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการ
บริหารองค์การทางการศึกษา

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

140

หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํ านวน 1
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํ านวน 3
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา
3(2-3-5)
EA 527 Educational Supervision Strategies
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ
นโยบายการศึกษากับระบบการศึกษาอื่นในสังคม
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา จิตวิทยาการนิเทศและ
การสื่อสาร กลวิธกี ารถ่ายทอดความรู้และผลงาน
ทางวิชาการ การเสริมแรง การสร้ างพลังอํานาจ
การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาแผนการนิเทศ
ตามบริบทของสังคม การสร้ างวัฒนธรรมในการ
พัฒนางานวิชาการและการเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ฝึ กปฏิบตั กิ ารประเมิน ปรับปรุงแผนการ
นิเทศสําหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็ นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และแผนการนิเทศที่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ จริง
บห 528 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา
3(2-2-5)
EA 528 Strategies in School Administration
and Management
ศึกษายุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญของการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบนั การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
การคุกคามของการบริหารจัดการการศึกษา
การศึกษานโยบาย ทิศทาง ขอบข่าย ปัญหาและ
แนวโน้ มของการบริหารสถานศึกษา การสร้ าง
เครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ของการ
บริหารสถานศึกษากับหน่วยงานอื่น การแสวงหา
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้ านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การ
บริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารและการจัดการที่จะออกแบบกล
ยุทธ์การบริหารจัดการและจัดการสถานศึกษา

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํ านวน 1
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํ านวน 3
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

การปรับปรุง

บห 529 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
EA 529 Learning Organization Development
Strategies
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีองค์การ
แห่งการเรียนรู้ วิวฒ
ั นาการขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ ระดับและรูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ
การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสาร/การฟัง
อย่างใคร่ครวญ การจัดการความรู้ การสร้ าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การสร้ างสรรค์ความรู้
ฝึ กปฏิบัติการสร้ างกลยุทธ์ ออกแบบขั้นตอนการ
เข้ าสู่การพัฒนาการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

บห 530 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
กับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 530 Integrated Marketing Communication
Strategies and Educational Administration
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดองค์ประกอบการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การเขียนแผนและ
กลยุทธ์เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดการ
วางแผนงานด้ านการสื่อสารการตลาด การศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับบริการทาง
การศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา บทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษากับการ
สร้ างการรับรู้ การส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียง
สถานศึกษา ฝึ กปฏิบัตวิ ิเคราะห์ปัญหาทางการบริหาร
การศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนด
กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ การสื่อสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการการบริหารการศึกษา

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํ านวน 1
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํ านวน 3
รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
บห 531 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน
3(2-2-5)
EA 531 School and Community Relationship
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม โครงสร้ างทางสังคม
และวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนในการนําศักยภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่นมา
ใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในการให้ บริการทางการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน การประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจและความร่วมมือ ฝึ กปฏิบัติการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทชุมชนที่สนใจและลง
สนามหรือพื้นที่จริงในการที่จะนําเสนอแนว
ทางการสร้ างและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แผน ก (2)จํ านวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
แผน ข จํ านวน 3 รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
บหศ 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการบริหารและการ
จัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
EDA 513 Seminar in Problems and Research in
Educational Administration and Management
สัมมนาประเด็นปัญหาการบริหารการศึกษาแนวทางการ
แก้ ปัญหาและแนวโน้ มของการบริหาร
การศึกษาในระดับจุลภาคและมหภาคอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรม
องค์ความรู้ต่างๆวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางวิธกี าร
ข้ อค้ นพบโดยศึกษาค้ นคว้ าจากผลการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหาร
การศึกษาเเละสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บห 532 สัมมนาแนวโน้ มและปัญหาการวิจัยการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
EA 532 Seminar in Trends and Research
Problems in Basic Educational Administration
สัมมนาแนวโน้ มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
และการจัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานการศึกษา
ประเด็นปัญหาการบริหารการศึกษา แนวทางการ
แก้ ปัญหาและแนวโน้ มการจัดการการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานในระดับจุลภาคและมหภาค อิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
องค์ความรู้ การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทิศทาง วิธกี าร
ข้ อค้ นพบโดยศึกษาค้ นคว้ าจากผลการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหาร
การศึกษาและสามารถเชื่อมโยงไปกับปัญหาวิจัยที่มุ่ง
ดําเนินการพัฒนาเป็ นหัวข้ อวิจัยในการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา
บหศ 528 สถิตเิ พื่อการวิจยั
3(3-0-6) บห 533 สถิติประยุกต์สาํ หรับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EDA 528 Statistics for Research
EA
533
Applied
Statistics
for
Educational
ศึกษาระเบียบวิธวี จิ ัยทางการศึกษาการทดสอบ
สมมติฐานประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิตพิ รรณนา Administration
ศึกษาระเบียบวิธวี ิจยั ทางการบริหารการศึกษา
ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิตเิ พื่อการทดสอบ
การวิเคราะห์โจทย์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้ อควรคํานึงในการเลือกใช้ สถิตเิ พื่อการ
ความหมายและประเภทของสถิติ การเลือกใช้ สถิติ
ทดสอบสมมติฐานการเลือกใช้ และการคํานวณสถิตทิ ่ใี ช้ ในการตอบโจทย์การวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบสมมติฐานเมื่อต้ องการเปรียบเทียบ
การวิจัย สถิตเิ ชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้ างอิง
ระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปและเมื่อต้ องการศึกษา การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลาง การจัดการกระจาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัว
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ค่าขึ้นไป
แปรขึ้นไปการเขียนคําสั่งโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ สหสัมพันธ์อย่างง่าย การถดถอยอย่างง่าย สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจยั
พหุคุณ การถดถอยพหุคุณ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลความหมายและ
การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การปรับปรุง

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
แผน ก(2)จํ านวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
แผน ข จํ านวน 3 รายวิชา(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
บห 534 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
บริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 534 Action Research for Educational
Administration Development
ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การหาแนวทางแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของการบริหารในสถานศึกษา กําหนดวิธกี าร
แก้ ปัญหาอย่างมีระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ค้ นหา คําตอบในปัญหาที่กาํ หนด ฝึ กปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัตกิ ารในการพัฒนาการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยและการ
นําเสนอผลการวิจัย
บหศ 527 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5) บห 535 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหาร
การศึกษา
3(2-2-5)
EDA 527 Qualitative Research
EA
535
Qualitative
Research
for
Educational
ศึกษาปรัชญาหลักการสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
Administration
ลักษณะประเด็นคําถามการวิจัยที่ควรรู้
ศึกษาแนวคิด และความสําคัญของการวิจัยเชิง
วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆการวางแผนการ
คุณภาพในการบริหารการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
วิจัยการกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยวิธกี าร
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
รวบรวมข้ อมูลที่สาํ คัญประเภทต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูล การกําหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบการวิจัย
การนําเสนอข้ อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบโจทย์การวิจัย
ฝึ กปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร
การศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยและการนํา
เสนอผลการวิจัย
บห 536 การศึกษาอิสระทางการบริหาร
บหศ 529 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการ
3(0-6-3)
จัดการการศึกษา
3(1-4-4) การศึกษา
EA 536 Independent Study in Educational
EDA 529 Independent Study in Educational
Administration
Administration and Management
เลือกศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเรื่องที่สนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับ ศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเรื่องที่สนใจเป็ นพิเศษ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่เป็ นสถานการณ์
การบริหารการศึกษาที่เป็ นสถานการณ์ใหม่อยู่ในความ
ใหม่อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน
สนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบนั หรือเป็ นแนวโน้ มเพื่อการ
หรือเป็ นแนวโน้ มการพัฒนาในอนาคตและ
พัฒนาในอนาคตและนําเสนอรายงานผลการศึกษา
นําเสนอรายงานผลการศึกษา

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบาย
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบาย
รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
แผน ก (2)จํ านวน 1รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต
แผน ข จํ านวน 3 รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
บหศ 522 การบริหารการเรียนร่วมและเรียนรวม 3(3-0-6)
EDA 522 Administration of Mainstreaming and Inclusive
Education
ศึกษารูปแบบเรียนร่วม/เรียนรวมประเภทและลักษณะการ
เรียนรู้ของบุคคลที่มคี วามต้ องการพิเศษการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม/เรียนรวมเทคนิคการสอนแบบเรียนร่วม/เรียน
รวมทักษะสําหรับครูและการบริหารเพื่อสนับสนุนการศึกษา
พิเศษนโยบายการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
พิเศษการฝึ กปฏิบตั ขิ องผู้เรียนในการแก้ ปัญหาและค้ นหาหลัก
วิชาและแนวคิดทฤษฎีเพิ่มขึ้นด้ วยตนเองโดยใช้ สถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จาํ ลอง

หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
3(3-0-6)
EDA 523 Education Law and Educational Profession
Development
ศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกฎหมายและข้ อบังคับเฉพาะในการจัดการศึกษา
บางประเภทการกระจายอํานาจ บทบาทในการบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนัยของกฎหมายการศึกษาศึกษา แนวคิดและฝึ กปฏิบัติ
ในการพิจารณาระเบียบกฎหมายทางการศึกษาข้ อบังคับของ
สถานศึกษาธรรมนูญโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาศึกษาโครงสร้ าง
และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูนักบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาบริบทขององค์การการเรียนรู้ องค์การความสําคัญ
ของวิชาชีพทางการศึกษาบทบาทหน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการเสริมสร้ างเจตคติศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็ นวิชาชีพทางการศึกษาการถ่ายทอดความรู้
แนวคิดทฤษฏีและผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนา
ความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงาน

ปรับออก

ปรับออก

การปรับปรุง
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก
หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
แผน ก (2)จํ านวน 1รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า3 หน่วยกิต
แผน ข จํ านวน 3 รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
บหศ 524 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารและการจัดการ
การศึกษา
3(3-0-6)
EDA 524 Economics for Educational Administration and
Management
ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
กับการศึกษาความสัมพันธ์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์กบั
การศึกษาทั้งระดับจุลภาคและมหภาคการลงทุนและความ
เสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษาการวางแผนโครงการ
ความเป็ นไปได้ ของโครงการการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการ
วางแผนปฏิบตั กิ ารและการดําเนินการตามแผนการจัดลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินงานการควบคุมการติดตามงานการประเมิน
ค่าของโครงการการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาของรัฐบาล
บหศ 526 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
EDA 526 Classroom Research
ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการ
วิจัยเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนจุดมุ่งหมาย
หลักการระเบียบวิธกี ารกระบวนการของการ
วิจัยในชั้นเรียนเน้ นการศึกษารายกรณีฝึกปฏิบตั กิ าํ หนดปัญหา
การวิจยั การสร้ างวิธกี ารแก้ ปัญหาการ
ทดลองการวิจัยในชั้นเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัยรวมทั้งการนําผลการวิจัย
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แผน ก(2)จํ านวน 2 รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ปรับออก

ปรับออก

การปรับปรุง
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ภาคผนวก ช
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิ ดสอน
เทียบกับสาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
ตามข้ อบังคับคุรสุ ภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

มาตรฐานความรู ้

ตารางวิเคราะห์เนื้ อหาความรูต้ ามรายวิชาที่เปิ ดสอนเทียบกับสาระความรูแ้ ละสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

- ทฤษฎีหลักการกระบวนการและหน้ าที่ในการ
บริหาร
- การบริหารองค์การ สํานักงานและองค์คณะบุคคล
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็ นเลิศ
- การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
- การบริหารงานธุรการการเงินพัสดุและอาคาร
สถานที่
- การบริหารองค์การ สํานักงานและองค์คณะบุคคล
- การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารการศึกษา
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์
กิจการและกิจกรรม
- บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียน
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ ร้ จู ักการ
(ผู้บริหารสถานศึกษา) จัดการและคิดเป็ น
- บริหารจัดการให้ เกิดการพัฒนาทักษะชีวติ ของ
ผู้เรียน
- บริหารจัดการให้ เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การส่งเสริมคุณภาพ
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อมเพื่อส่งเสริม
การศึกษา(ผู้บริหาร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษา)
บริหารการศึกษา
(ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์)

- เลือกใช้ ทฤษฎีหลักการและกระบวนการ
บริหารให้ สอดคล้ องกับบริบทมหภาคและภูมิ
สังคม
- สามารถบริหารงานวิชาการบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้ อมเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
- สามารถกําหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และ
นําไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา

บห 511 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
EA 511 Principle and Theory in Education Administration
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้ าที่ในการบริหารและการนิเทศ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานคณะบุคคล
และบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ การบริหาร
กิจกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การพัฒนาทักษะชีวติ ให้ ผ้ เู รียนรู้จักการจัดการและคิดเป็ น การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้
ทางการบริหารจัดการในความรับผิดชอบ ฝึ กปฏิบตั วิ เิ คราะห์ สังเคราะห์
กรณีศกึ ษาจากเอกสารทางวิชาการและการวิจยั อันนําไปสู่การออกแบบ
นโยบาย แผน กลยุทธ์ กระบวนการบริหารสู่การปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบทสังคม

บห 517 การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-3)
EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การ
ประเมินผลการตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมใน
- สามารถพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการจัดการ กิจกรรมการบริหารองค์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- สามารถบริหารจัดการให้ เกิดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- สามารถส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และความสามัคคีในหมู่คณะ
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มาตรฐานความรู ้
ความเป็ นผู้นาํ
ทางวิชาการ
(ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารการศึกษา)

คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
(ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์)

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
- การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมผู้นาํ การ
เปลี่ยนแปลง
- ภาวะผู้นาํ พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํ การ
เปลี่ยนแปลง
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ ง
- ปฏิสมั พันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และท้ องถิ่น
- การนิเทศการศึกษา
- การบริหารงานระบบเครือข่าย
- ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ
- หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สจุ ริต
- คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา
- คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
- คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์
- จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุ ภากําหนด

สมรรถนะตามมาตรฐาน
- สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- สามารถบริหารการศึกษาและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและท้ องถิ่นได้
- สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย

- ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดมี จี ติ สํานึก
สาธารณะและเสียสละให้ สงั คม
- ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ สําหรับนักบริหาร 3(2-2-5)
EA 512 Moral, Ethic and Leadership of Administrators
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพสําหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํ วิชาการ
ผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสังคม
การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ ง การนิเทศการศึกษา
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้ องถิ่น การสร้ าง
เครือข่ายทางการศึกษา การกํากับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การมี
ปฏิสมั พันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การเป็ นแบบอย่างที่ดี การมีจติ สํานึก
สาธารณะและเสียสละ การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุ ภา
กําหนด ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์กรณีศกึ ษาภาวะผู้นาํ ของนักบริหารการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ ทีมี
คุณภาพตามบริบทสังคมไทยปัจจุบนั และอนาคต
บห 517 การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วย
การฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการ
ตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร
องค์การ
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มาตรฐานความรู ้

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

การประกันคุณภาพ
การศึกษา (ผู้บริหาร
สถานศึกษา,ผู้บริหาร
การศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์)

- การบริหารจัดการการศึกษา
- หลักการและกระบวนการในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
- การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
- การกํากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา

บห 513 การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
EA 513 Quality Assurance for Educational Development
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
จัดการการศึกษา รูปแบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ
อื่น การกําหนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
เทคนิ คการพั ฒนา การวางแผนประกันคุ ณภาพ การตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานการศึกษา การสร้ างเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมิ น ตนเองและการจั ด ทํา รายงานผลการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา
(ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารการศึกษา)

- การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความ
เป็ นเลิศ
- การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

- สามารถบริหารจัดการการศึกษา
- สามารถกํากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- สามารถจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก
- นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
- นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
เพื่อพัฒนาการศึกษา
- นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
- สามารถกําหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และ
นําไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา
- เลือกใช้ ทฤษฎีหลักการและกระบวนการ
บริหารให้ สอดคล้ องกับบริบทมหภาคและภูมิ
สังคม

บห 517 การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-3)
EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การ
ประเมินผลการตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบริหารองค์การ
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มาตรฐานความรู ้
การพัฒนาวิชาชีพ
(ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์)
การพัฒนาวิชาชีพ
(ศึกษานิเทศก์)

การวิจยั ทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์)

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

- จิตวิญญาณอุดมการณ์ของผู้บริหาร
- การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา
- ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
- คุณภาพงานคุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์
- ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง
- การจัดการความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
- หลักการแนวคิดแนวปฏิบตั ใิ นการวิจัย
- การใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การนิเทศ

- มีอดุ มการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการ
พัฒนาเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ
- สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
- สรรถนะของผู้บริหารและแนวทางการ
พัฒนาเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ
- สร้ างศรัทธาผู้รับการนิเทศเพื่อให้ ตระหนัก
และมองเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
- สร้ างความก้ าวหน้ าและพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

บห 514 การวิจยั และพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
EA 514 Research and Development of Professional in Educational
Administration
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับการวิจยั
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้ าที่และคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา การเสริมสร้ างจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร
ทักษะในการแสวงหาความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา การเป็ นผู้บริหารมืออาชีพในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา การแก้ ปัญหาด้ วย
ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั กิ าร
ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิจยั การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย

- สามารถดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

บห 517 การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-3)
EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วย
การฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผล
การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารองค์การ
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มาตรฐานความรู ้
หลักสูตรการสอน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
การบริหารสถานศึกษา
(ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารการศึกษา)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์)
การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
(ผู้บริหารการศึกษา)

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
- พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้
- หลักการแนวคิดการออกแบบสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
- การประเมินหลักสูตร

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

- สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการ
จัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้
- ปฏิบตั กิ ารประเมินและปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
- สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนรู้

บห 515 การบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5)
EA 515 Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ การสื่อสาร
การบริหารสถานศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ มการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ การประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการ
ประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตร

- ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
- สามารถพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ติดตามประเมินผลรายงานและนําผลการ
ประเมินมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ

EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วยการ
ฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการ
ตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร
องค์การ
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มาตรฐานความรู ้
-การนิเทศการศึกษา
-แผนและกิจกรรมการ
นิเทศก์
(ศึกษานิเทศก์)

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
-หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
นิเทศ
- ผู้นาํ ภาวะผู้นาํ และภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ
-จิตวิทยาการสื่อสารและการนิเทศ
- การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบท
มหภาคและภูมสิ งั คม
- กลวิธกี ารถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
- นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับระบบอื่นในสังคม
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบตั ปิ ฏิบตั ิ
การนิเทศ โครงการ และการนําสู่การปฏิบตั ิ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

- สร้ างศรัทธาผู้รับการนิเทศเพื่อให้ ตระหนัก
และมองเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
- สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาแผนนิเทศที่นาํ ไป
สู่การปฏิบตั ไิ ด้ จริง
- ประเมินและปรับปรุงแผนนิเทศ

บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา
3(2-3-5)
EA 527 Educational Supervision Strategies
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ นโยบายการศึกษากับระบบการศึกษาอื่นในสังคม
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวิธกี ารถ่ายทอด
ความรู้และผลงานทางวิชาการ การเสริมแรง การสร้ างพลังอํานาจ การพัฒนา
ศักยภาพครู การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของสังคม การสร้ างวัฒนธรรม
ในการพัฒนางานวิชาการและการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบตั กิ ารประเมิน
ปรับปรุงแผนการนิเทศสําหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และแผนการนิเทศที่สามารถปฏิบตั งิ านได้ จริง
EA 517 Internship in Educational Professional Administration
สร้ างประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้ วยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ด้ านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้ วย
การฝึ กปฏิบตั ิ สังเกตวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการ
ตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร
องค์การ

