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ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

 รหัสหลักสตูร  25540091104353 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย  : หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

       ภาษาองักฤษ  : Master of Education Program in Educational Administration 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็ : การศึกษามหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 

      ช่ือย่อ : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Master of Education (Educational Administration) 

       ช่ือย่อ : M.Ed. (Educational Administration) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  ไม่มี 

 

4.  จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกติ (ขอใบประกอบวิชาชีพ) 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดบัปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2  

    5.2  ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทยและเอกสารตาํราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

  รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

    ไม่มี 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงปริญญาเดียว  

   

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

          หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

เป็นหลักสตูรที่ปรับปรงุจากหลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2554) ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ี ภาคการศกึษาที่ 2 ของปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

- ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา

เม่ือวันที่ ...29..... เดือน ........พฤศจิกายน.......... พ.ศ.....2559.........  

- ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการ 

  ประชุมคร้ังที่....10/2559.... เม่ือวันที่ ...23... เดือน ....ธนัวาคม.... พ.ศ..2559...  

- ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการ 

  ประชุมคร้ังที่.....2/2560.... เม่ือวันที่ ...2.... เดือน ...กุมภาพันธ.์.. พ.ศ..2560...  

- ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)  

………………………………………...เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2561  

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
8.2  ผู้บริหารการศึกษา 
8.3  ศึกษานิเทศก ์

8.4  นักวิชาการศกึษาในองค์กรด้านการศึกษา  
8.5  นักวิจัยด้านบริหารการศึกษา 
8.6  ผู้ปฏบิตัิงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม 

8.7  คณาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ลําดบัที่ 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 อ.ร.อ.ดร.อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์ 

 

 

สบ.(สาธารณสขุศาสตร์), 2534 

พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), 2541 

กศ.ม.(สขุศกึษา), 2538 

กศ.ด.(การบริหารการศกึษา),2550 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์ ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ),2534 

ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543 

ศษ.ด.(การบริหารการศกึษา),2551 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),2536 

ศศ.บ.(บริหารการศึกษา), 2543 

ค.ม.(บริหารการศกึษา), 2547 

ค.ด.(วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา),2550 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

      การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาต้องเผชิญกบั “กบัดักประเทศรายได้ปานกลาง” “กบัดักความเหล่ียมลํา้ของ

ความม่ันคง”และ“กบัดักความไม่สมดุลย์ในการพัฒนา ซ่ึงเป็นประเดน็ที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏริูปโครงสร้าเศรษฐกจิ

เพ่ือก้าวข้าวประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” และในสภาวะที่โลกกาํลังเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงน้ันมี

ผลต่อประเทศที่พัฒนาและประเทศที่กาํลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยในปัจจุบันต้องพบกบัความท้าทายของ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกจิเสรี 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภายในประเทศหรือความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ สภาวการณ์ด้านเศรษฐทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมของประเทศที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถใน

การแข่งขันซ่ึงมีผลต่อทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)ใน

การน้อมนาํและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง

มีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมแนวคิดการปฏริูปประเทศและการพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน สงัคมอยู่

ร่วมกนัอย่างมีความสขุซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลให้การจัดการศึกษาต้องปรับให้ทนักบัสถานการณ์ต่างๆ 

ที่เกดิขึ้น เพ่ือให้เกดิการพัฒนาศักยภาพของคนให้สนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกจิของประเทศอย่างมี

คุณภาพ และเพ่ือสอดคล้องกบัแนวคิด “ประเทศไทย4.0” ที่ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกจิไปสู่ 

“Value-Based Economy” หรือเศรษฐกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรมกล่าวคือจากโมเดลเศรษฐกจิแบบ “ทาํมากได้

น้อย” เราต้องปรับเปล่ียนเป็น “ทาํน้อยได้มาก”เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญ อาทิเปล่ียนจากการ
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ขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น และการเปล่ียนจากแรงงานทกัษะตํ่าไปสู่

แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและทกัษะสงู 

     การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นับเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างและผลิตบุคลากรคุณภาพ โดย

เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้าง

ความรู้และนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ดังกล่าวส่งผล

ต่อความต้องการกาํลังคนที่มีทกัษะหลายด้าน สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะได้เป็นอย่างดี มีความสามารถใน

การทาํงานร่วมกนั รู้จักแสวงหาประสบการณ์และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและพัฒนา

งาน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความชาํนาญ ลึกซ้ึงในวิชาชีพรวมถงึมีพ้ืนฐานความคิดที่กว้างขวางเพ่ือ

การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรกต็ามการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีกรอบ

แนวคิดที่สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมวดที่ 7 ว่าด้วย ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กาํหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มี

ระบบการผลิตการพัฒนาคร ูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็น

วิชาชีพช้ันสูง โดยกาํกับและประสานให้สถาบันที่ทาํหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจาํการอย่าง

ต่อเน่ืองและในมาตรา 53 วรรค 2 กาํหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่กาํหนด ซ่ึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นบุคลากรที่มีความสาํคัญต่ออนาคตของประเทศเป็นอย่างย่ิงเพราะ

บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผู้ดูแลสถานศึกษาซ่ึงเป็นสถาบันผลิตทรัพยากรของประเทศ 

     ดังน้ันเพ่ือสอดรับแนวคิดประเทศไทย 4.0 สร้างความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 หมวดที่ 7 มาตรา 52 

วรรค 1 และมาตรา 53 วรรค 2 รวมถงึทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-

2564) เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สงัคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึง

มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา จึงจัดทาํหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการของสงัคมในการพัฒนาประเทศด้านการจัดการศึกษา อนัเป็นปัจจัยสาํคัญที่จะ

ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงสู่สงัคมที่พึงปรารถนา  

 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

     หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ใช้เศรษฐกจิเป็นตัวช่วยพัฒนาสงัคมให้คนในสงัคมมี 

ความสขุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต่อมามีการปรับนโยบายให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านคน 

สงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนซ่ึงการพัฒนาช่วยสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้ามา

โดยลาํดับ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้การได้รับข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตแต่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพ
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ปัญหาทางสงัคม ที่เกดิค่านิยมที่ได้รับผลกระทบมาจากความเจริญก้าวหน้า คือส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตให้มีความ

เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้ น ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการ

เล่ือนไหลของวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศจากการได้รับข่าวสารทั้งด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับอันมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเช่นกัน

เน่ืองจากวิถชีีวิตและสภาพสงัคมที่เปล่ียนไป  

     นอกจากน้ันการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรในวัยเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น ทาํให้ความ ต้องการ

ความรู้ที่จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพและทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ รู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้ น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

เปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสงัคมสงูวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 

อน่ึงการที่สงัคมไทยกาํลังเผชิญกบัวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

เจริญเติบโตทางธุรกิจระหว่างประเทศทาํให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิต 

เอกลักษณ์ไทยและค่านิยม กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนทาํให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม คํานึงถึง

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกนัอย่างรุนแรงเพ่ือแสวงหาอาํนาจ มีความหย่อน

ยานในศีลธรรมและจริยธรรม ซ่ึงการสาํรวจและผลการวิจัยต่างๆ พบว่าปัญหาสาํคัญที่สุดคือความซ่ือสัตย์

สจุริตและการทุจริตคอรัปช่ัน โดยเหน็ว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมไทยเร่งด่วน 

      การเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด 

ครอบครัวแตกแยกและจากการกระจายความเจริญของรัฐสู่สงัคมชนบท การเปล่ียนแปลงเป็นสงัคมเมืองมี 

มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในอดีตเร่ิมมีช่องว่างมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็น

แหล่งเรียนรู้หล่อหลอมให้เยาวชนคนไทยได้รับการปลูกฝงั พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้วยภมิูความรู้ 

และภมิูธรรมนาํสู่สงัคมคุณภาพ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 28 ซ่ึงได้

กาํหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพช้ันสงูพร้อมกบัการปรับเปล่ียนตนเองสู่ Thailand 4.0 ตามแนวคิด “Strength Form Within” คือการ

สร้างความเข้มแขง็จากภายในด้วยกลไกการยกระดับนวัตกรรม สร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็น

ผู้ประกอบการและการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและเครือข่ายน้ัน ในระบบการศกึษาผู้บริหารการศึกษาถอื

เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาํคัญต่อความสาํเร็จของการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 

กล่าวคือผู้บริหารการศึกษาที่มีภูมิรู้  ปัญญา ช้ีนําสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพทางวิชาการและ

วิชาชีพ มีทักษะทางการบริหาร สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และบทบาทของการศึกษาภายในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างรอบด้าน เข้าใจการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวของสถานการณ์ทาง

สงัคม การเมือง วัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธพิลหรือผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษา และ

สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา

กับศาสตร์อื่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถสงูทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพจะเป็นกลไกสาํคัญของการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
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      ดังน้ันจึงจาํเป็นต้องเตรียมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมโดยมีทักษะที่

จาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลงอนัได้แก่ 1) มีความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3) มีความเข้าใจและวิเคราะห์

สงัเคราะห์บริบททางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้ 4) มีภาวะผู้นาํและความรับผิดชอบสามารถทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 5) มีความรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกัษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 6) เป็นผู้นาํที่มีความสามารถสงูทั้งทางวิชาการและวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ใหม่เพ่ือพัฒนางาน 

สงัคมและประเทศชาติ นอกจากน้ีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ได้ปรับมาตรฐาน

ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 7 มาตรฐาน มาตรฐานความรู้ ผู้บริหารการศึกษาเป็น 6 มาตรฐานมาตรฐานความรู้

ศึกษานิเทศกเ์ป็น 8 มาตรฐาน ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 12 มาตรฐาน ผู้บริหาร

การศึกษา 12 มาตรฐานและคุรสุภาได้เพ่ิมเติมการฝึกปฏบิัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึกปฏบิัติการบริหาร

การศึกษา มีการกาํหนดการฝึกปฏบิัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง

(15x6 ช่ัวโมง)ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ50 และฝึกการบริหารการศึกษาร้อยละ 50 

   จากสภาพการเปล่ียนทางเศรษฐกจิและสงัคมรวมทั้งการปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ ์

วิชาชีพของคุรุสภา จึงส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

    จากสถานการณภ์ายนอกด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนา 

ประเทศไทย 4.0และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศรวมทั้งความต้องการผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความสามารถสงูทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถแสวงหาความรู้ ใหม่ มีความเข้าใจในกระบวนการ

สร้างความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสงัคม  

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีบริการ

วิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตสาํนึกและรับผิดชอบต่อสงัคม ทาํนุบาํรุงวัฒนธรรมศิลปและพัฒนาระบบบริหารที่มี

คุณธรรมและธรรมาภิบาล สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559)

ได้ระบุวิสัยทศัน์ที่ว่าด้วย “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาํลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการ

พัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมีบทบาทสงูในประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่

คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” และจุดเน้น คือ “ผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ

ต้องการของสังคมรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญด้านการสอนและการวิจัยเพ่ือให้ได้บัณฑติที่พึง
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ประสงค์ทาํให้สงัคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน” (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556) แนวคิด

ประเทศไทย 4.0 สร้างความสมดุลย์ทางเศรษฐกจิและสงัคมให้เกดิความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 หมวดที่ 7 ว่าด้วย ครู อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กาํหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบการผลิตการพัฒนาคร ู

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพช้ันสงู  โดยกาํกบั

และประสานให้สถาบันที่ทาํหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม

และมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจาํการอย่างต่อเน่ืองและในมาตรา 

53 วรรค 2 กาํหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและ

เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่กาํหนด 

    ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์

การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าปฏบิัติงานในหน่วยงานระดับกระทรวง กรม กองและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนจาํนวนมาก ดังน้ันพันธกจิการผลิตมหาบณัฑติในศาสตร์น้ี จึงเกี่ยวข้องกบัพันธกจิมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ซ่ึงมีรากฐานของการเป็นสถาบันอดุมศกึษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคน

และพัฒนาประเทศ 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่นเปิดสอนให้ 

ไม่มี 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

  ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาํ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนาํไปสู่ความเป็น

เลิศทางการบริหาร 

     1.2 ความสําคญั 

  หลักสตูรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นความต้องการจาํเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการ

บริหารการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบและต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑคุ์รุสภา พ.ศ.2556 การ

บริหารการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ สอดคล้องกับแนวคิด

ประเทศไทย 4.0 มุ่งสร้างความสมดุลย์ทางเศรษฐกจิและสงัคมให้เกดิความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืนแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอดุมศกึษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559) ได้ระบุวิสยัทศัน์ที่ว่าด้วย“อดุมศึกษาเป็นแหล่งองค์

ความรู้และพัฒนากาํลังคนระดับสงูที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” การที่บุคคลเข้ารับ

การศึกษาในหลักสูตรน้ีจะทาํให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏแีละหลักการสาํคัญของการบริหาร

และการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบของงานบริหาร การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนปัจจัย

สภาพแวดล้อมที่ ส่งผล และเกี่ยวข้องกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรน้ีจึงมี

ความสาํคัญในการพัฒนาเพ่ือการเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

มาตรฐานตามที่คุรสุภากาํหนด เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนางาน สงัคมและประเทศชาติต่อไป 

     1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

  เพ่ือผลิตมหาบัณฑติให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.3.1  มีภาวะผู้นาํและมีความรับผดิชอบ สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

1.3.2  มีความสามารถสงูทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม รู้ เท่าทนั 

เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกัษะในการวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์บริบททางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1.3.3  มีความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 

ทางการศึกษาตามเกณฑวิ์ชาชีพที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน สงัคมและประเทศชาติ 

1.3.4  มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมือ

อาชีพ มีความรู้ เท่าทนัวิทยาการและ

ผลิตผลงานทางวิชาการแก่สงัคม 

1.สนับสนุนอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณโ์ดยการศึกษา

ต่อ ดูงาน อบรม สมัมนา ทาํวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานโดยการบริการวิชาการ

แก่สงัคม 

1. จาํนวนอาจารย์ที่ศึกษา ฝึกอบรม  

ปริมาณงานวิจัย การบริการทาง 

วิชาการและผลงานวิชาการใน

ลักษณะต่างๆ  

2.จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพ่ิมเติมโดยจัดหาตาํรา สื่อการเรียน

การสอนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ 

ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

1.การจัดหาตาํรา สื่อการเรียนการ

สอน สื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เหมาะสม 

2. จัดหาสถานศึกษาในการฝึก

ปฏบิัติการวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา 

1. จาํนวน ตาํรา สื่อการเรียนการ

สอนและสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

2. จาํนวนแหล่งเรียนรู้ และสถานที่

ฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ 

3. การให้คาํปรึกษาทางวิชาการ 1.จัดให้มีโครงการทางวิชาการที่เอื้อ 

ต่อการทาํปริญญานิพนธ ์

1.จาํนวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรม 

4. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

ติดตามทบทวนหลักสตูร 

1.ส่งเสริมให้คณาจารย์มีกจิกรรม

ปรึกษาหารือร่วมกนัในการติดตาม

คุณภาพของหลักสตูร 

1.รายงานการประชุม 

5.ปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัย 

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม มีความสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานที่สกอ. และคุรุสภากาํหนด 

1.ติดตามประเมินหลักสตูร 

2.พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ ์

สกอ.และคุรุสภา 

1.รายงานการประเมินตนเองตาม

ระบบประกนัคุณภาพของหลักสตูร 

2.หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

6.สร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษา และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.สร้างความร่วมมือทางวิชาการกบั

สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. จาํนวนสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

    จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

เป็นการจดัการศึกษาแบบเตม็เวลา เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    มี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมถงึการดาํเนินการตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

2.  การดําเนนิการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ.2559 และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมคือเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นมีความสนใจเรียนด้านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การ

ทาํงานที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรค 

ที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา ทั้งน้ีขึ้นอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

    นิสติบางส่วนไม่ได้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางด้านการศึกษา ไม่มีพ้ืนความรู้ ด้าน 

การศึกษารวมถงึขาดประสบการณก์ารบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา 

    2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  นิสติที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศกึษาต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน

ทางการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติม 2 วิชา คือ บห 541 หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา  

และบห 542 ระเบียบวิธวิีจยัพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จาํนวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

จาํนวนนิสติ 2559 2560 2561 2562 2563 

 ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ช้ันปีที่ 1 - - 10 10 15 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 - - - - 10 10 15 15 15 15 

รวม - - 10 10 25 25 30 30 30 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - - - 10 10 15 15 15 15 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั ในการบริหารหลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ตามแผนการรับปีการศึกษา 2560-2563  

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ (บาท)  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวนนสิติ - 20* 50 30 30 

ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศกึษา(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี xคน) 

- 1,660,000 4,060,000 2,400,000 2,400,000 

  รวมรายรบั  1,660,000 4,060,000 2,400,000 2,400,000 

* หมายถงึ จาํนวนนิสติที่รับในปีการศึกษา 2560 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย  ตามแผนการรับปีการศึกษา 2560 จาํนวน 20 คน 

 ทัง้น้ีค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่นแปลงตามประกาศมหาวทิยาลยั 

รายการ ค่าใชจ่้าย (บาท) ยอดสะสม(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผู้สอน ( 32 หน่วยกติ x 1,100 บาทต่อช่ัวโมง x 16 คร้ังต่อภาค)  563,200  

ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน  240,000  

ค่ากจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  280,000  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณปูโภค(ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรงุห้องเรียน)(อยู่ที่คณะ) 64,000  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 15,000  

ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้สาํหรับนิสติ  36,000  

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวฒิุหรืออื่นๆ  20,000  

ค่าบริหารหลักสตูร (อยู่ที่หลักสตูร) 180,000   

→ ค่าใช้จ่ายรวม 1,398,200  

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จาํนวนนสิติขั้นตํ่า 15 คน) 69,910 69,910 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนกั                                  88,892  

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,496  

งบวจิัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,496  

ค่าส่วนกลางคณะร้อยละ10 (ถ้าม)ี 6,991  

หมวดค่าปริญญานพินธ ์                                                                    94,592 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700  

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 14,189 108,781 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 137,389 

ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลัย (4,360 x 2 ปี) 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  

ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808  

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  165,997 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายทีเ่รียกเกบ็ตลอดหลกัสูตร  166,000 
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  2.6.3  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

  งบประมาณของหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามแผนการรับ 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 30 คน 

ทัง้น้ีค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่นแปลงตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ค่าใชจ่้าย (บาท) ยอดสะสม(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผู้สอน ( 32 หน่วยกติ x 1,100 บาทต่อช่ัวโมง x 16 คร้ังต่อภาค)  563,200   

ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน  420,000   

ค่ากจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  600,000   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณปูโภค(ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรงุห้องเรียน)(อยู่ที่คณะ) 96,000   

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 15,000   

ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้สาํหรับนิสติ  54,000   

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวฒิุหรืออื่นๆ  20,000   

ค่าบริหารหลักสตูร (อยู่ที่หลักสตูร) 198,000   

→ ค่าใช้จ่ายรวม 1,966,200   

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จาํนวนนสิติขั้นตํ่า 15 คน) 65,540 65,540 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนกั                                   78,648 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,277   

งบวจิัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,277   

ค่าส่วนกลางคณะร้อยละ10 (ถ้าม)ี 6,554   

หมวดค่าปริญญานพินธ ์                                                                     89,348 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 13,402 102,750 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 131,358 

ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลัย (4,360 x 2 ปี) 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000   

ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080   

ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808   

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  159,966 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายทีเ่รียกเกบ็ตลอดหลกัสูตร   160,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จํานวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกติ (ขอใบประกอบวิชาชีพ) 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต  

1.หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกติ 

2.หมวดวิชาบังคับ  20 หน่วยกติ 

3.หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4.ปริญญานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 

5.หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา ไม่นับหน่วยกติ 

รวมจาํนวนหน่วยกติ ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกติ 

  3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  

พฐ 501   ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    3(2-2-5) 

FE 501   Philosophy of Education to Development 

พฐ 502   การวิจัยและสถติิทางการศึกษา     3(2-2-5) 

     FE 502  Research and Statistics in Education 
 

2.  หมวดวิชาบงัคบั    กาํหนดให้เรียนจาํนวน 20 หน่วยกติ จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

บห 511  หลักการและทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 511   Principle and Theory in Education Administration 

บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับนักบริหาร     3(2-2-5) 

EA 512  Moral, Ethic and Leadership of Administrators 
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บห 513 การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษา    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 การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

EA 515 Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation 

บห 516 สมัมนาการบริหารการศึกษา       2(1-2-3) 

EA 516  Seminar in Educational Administration 

บห 517 การฝึกปฏบิัตกิารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา   3(0-6-3) 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

3. หมวดวิชาเลือก 

     ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 

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 การบริหารและการจัดการหลักสตูร    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 

บห 527* ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา     3(2-2-5)                       

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 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกบัการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 530 Integrated Marketing Communication Strategies and Educational Administration 

บห 531 ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน   3(2-2-5) 

EA 531 School and Community Relationship 
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บห 532 สมัมนาแนวโน้มและปัญหาการวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

EA 532 Seminar in Trends and Research Problems in Basic Educational Administration  

บห 533   สถติิประยุกตส์าํหรับการบริหารการศึกษา    3(2-2-5) 

EA 533 Applied Statistics for Educational Administration 

บห 534   การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

EA 534 Action Research for Educational Administration Development 

บห 535 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหารการศกึษา   3(2-2-5) 

EA 535 Qualitative Research for Educational Administration   

บห 536 การศึกษาอสิระทางการบริหารการศึกษา    3(0-6-3) 

EA 536 Independent Study in Educational Administration 

หมายเหตุ  * หมายถงึรายวิชาสาํหรับผู้ที่ต้องการเทยีบมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศกต้์อง

ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือก 

 

4. หมวดปริญญานพินธ ์  กาํหนดให้ทาํปริญญานิพนธ ์จาํนวน 12 หน่วยกติดังน้ี 

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท              12 หน่วยกติ 

GRT  691 Master’s Thesis 

 

5.  หมวดวิชาปรบัพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา  

           สาํหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาและประสบการณก์ารบริหารการศึกษา 

หรือการบริหารสถานศึกษาต้องเรียนเพ่ิมเติม 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกติ) ดังน้ี                                               

บห 541  หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา   2(2-0-4) 

EA 541   Principle and Concept in Educational Administration 

บห 542 ระเบียบวิธวิีจยัพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา   2(1-2-3) 

EA 542 Basic Research Methodology in Educational  Administration 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

1. เลขรหัสสามตัวแรก  

1.1 เลขรหัสตัวแรก    5-6 หมายถงึ  ระดบัที่เปิดสอนระดับปริญญาโท 

1.2 เลขรหัสตัวที่สอง       หมายถงึ  หมวดวิชาต่างๆ ได้แก่ 

0 หมายถงึ  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

1 หมายถงึ  หมวดวิชาบังคบั 

        2–3 หมายถงึ  หมวดวิชาเลือก 

4     หมายถงึ  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา 

9 หมายถงึ  หมวดปริญญานิพนธ ์

2. เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถงึ จาํนวนหน่วยกติของรายวิชาน้ันๆ 
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3. เลขรหัสในวงเลบ็ 

3.1 เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที่หน่ึง หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎ ี

  3.2 เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที่สอง หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงภาคปฏบิตัิและภาคสนาม 

3.3 เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที่สาม หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

         3.1.4  แผนการศึกษา 

    แผนการจดัการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑติแบบ ก 2 ในและนอกเวลาราชการ 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกติ 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

บห 511   หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                3(2-2-5) 

บห 512   คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับนักบริหาร        3(2-2-5) 

บห 513 การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 

บห 541 ปรับพ้ืนฐาน หลักการและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา ไม่นับหน่วยกติ 

บห....... ............................................... (วิชาเลือก) 3(2-2-5) 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกติ 

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บห 514   การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

บห 515  การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บห 516 สมัมนาการบริหารการศึกษา     2(1-2-3) 

บห 542 ปรับพ้ืนฐาน ระเบียบวิธวิีจัยพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา ไม่นับหน่วยกติ 

บห....... ............................................... (วิชาเลือก) 3(2-2-5) 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ 14 หน่วยกติ 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกติ 

บห 517 การฝึกปฏบัิติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกติ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

  1.หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

พฐ 501   ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    3(2-2-5) 

FE 501   Philosophy of Education to Development 

ทาํความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ปรัชญาและ 

แนวคิดทางการศึกษา การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และการปฏริูปการศึกษาทั้งในระดับสงัคมไทย

และสังคมโลก สัมมนาประเดน็ปัญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จาก

กรณศีึกษาและปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในสงัคมเพ่ือนาํไปสู่การปรับเปล่ียนฐานคิดสร้างความตระหนักใน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นสงัคมพหุวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ความรู้ เพ่ือนาํพาํสงัคมไทย

ไปสู่สงัคมแห่งการพ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

พฐ 502   การวิจัยและสถติิทางการศึกษา     3(2-2-5) 

FE 502   Research and Statistics in Education 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏ ีมโนทศัน์และวิธวิีทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

และการเลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัด

กระทาํข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ 

วิพากษ์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย การฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงบรรยายและสถติิเชิงอนุมานโดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู การแปลผลและการเขยีนรายงานการวิจัย 

 

    2. หมวดวิชาบงัคบั 

        กาํหนดให้เรียนจาํนวน 20 หน่วยกติ ตามรายวิชาดังต่อไปน้ี 

บห 511   หลักการและทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 511  Principle and Theory in Education Administration 

ศึกษาทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหารและการนิเทศการศึกษา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาและการบริหารการศึกษา  การบริหารสถานศึกษาการบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานคณะบุคคลและบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ 

การบริหารกจิกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การพัฒนาทกัษะ

ชีวิตให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการในความรับผิดชอบ ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์กรณีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและการวิจัยอนันาํไปสู่การออกแบบนโยบาย แผนกล

ยุทธ์ กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาและบริบทสงัคม 
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บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับนักบริหาร   3(2-2-5) 

EA 512 Moral, Ethic and Leadership of Administrators 

ศึกษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

วิชาชีพสาํหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํวิชาการ ผู้นาํการเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลงทางโลกและสงัคม การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง  

การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การสร้าง

เครือข่ายทางการศึกษา การกาํกับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

และความซ่ือสตัย์ สจุริต คุณธรรม จริยธรรม การมีปฏสิมัพันธแ์ละการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การเป็น

แบบอย่างที่ดี การมีจิตสาํนึกสาธารณะและเสยีสละ การปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ

สภากําหนด ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นําของนักบริหารการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันและ

อนาคต  

 

บห 513 การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษา    3(2-2-5)                       

EA 513  Quality Assurance for Educational  Development 

ศึกษาหลักการและกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ 

การศึกษา รปูแบบเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การกาํหนดมาตรฐานใน 

การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เทคนิคการพัฒนา การวางแผนประกันคุณภาพ การ

ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานการศึกษา การสร้างเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินตนเองและการ

จัดทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา การกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การนาํผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบิัติการออกแบบและพัฒนาระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

บห 514 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

EA 514 Research and Development of Professional in Educational Administration 

ศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างระบบการศึกษากบัการวิจัย การพัฒนา 

วิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวคิด 

และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การเสริมสร้างจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร 

ทกัษะในการแสวงหาความรู้และจัดการความรู้ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การเป็นผู้บริหารมือ

อาชีพในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา 

การแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธกีารวิจัยทางการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัติการ ฝึกปฏบิัติ 

การวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 
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บห 515 การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 515 Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation 

ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎด้ีานหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูรและ 

หลักสตูรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้  การสื่อสาร การบริหาร

สถานศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้   การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

และการเรียนรู้ ฝึกปฏบิัติการประเมินและปรับปรงุการบริหารหลักสตูร  

 

บห 516 สมัมนาการบริหารการศึกษา       2(1-2-3) 

EA 516  Seminar in Educational Administration 

สมัมนาสภาพปัญหาปัจจุบัน แนวทางแก้ไข แนวโน้มการบริหารการศึกษาทั้งของ 

ภาครัฐและเอกชน การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบริหารการศึกษาในการทาํ

ปริญญานิพนธ ์

 

บห 517 การฝึกปฏบิัตกิารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา   3(0-6-3) 

EA 517  Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยการฝึกปฏบิัติงาน 

ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้วยการฝึกปฏบิัติ สงัเกต

วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการตัดสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ  

โดยการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการบริหารองค์การ 

 

3. หมวดวิชาเลือก 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 

บห 521 นโยบายและการวางแผนการศึกษา    3(2-2-5) 

EA 521 Policy and Education Planning  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกบัการบริหารและระดับนโยบาย  

ความหมายของนโยบายและแผน องค์ประกอบของนโยบายและแผน การวิเคราะห์นโยบาย การ

กาํหนดนโยบาย การประกาศนโยบายและการนาํนโยบายไปสู่การวางแผนและการปฏบิัติ ประเภท

ของแผน กระบวนการวางแผน ปัจจัยและบริบทที่กระทบต่อนโยบายและแผนศึกษา กรณีศึกษา

นโยบายทางการศึกษาและบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกระบวนการ

นโยบาย วางแผนการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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บห 522 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 522 Information Technology Administration for Education 

ศึกษาหลักการ ความสาํคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

การวางแผน การพัฒนาและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา การสร้างสรรค์

นวัตกรรมการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลจาก

กรณีศึกษา สารสนเทศทางวิชาการและการวิจัยในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

 

บห 523 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากรทางการศึกษา   3(2-2-5) 

EA 523 Human Capital and Educational Personal Management  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัทุนมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล การบริหาร 

จัดการทุนและทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษา

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ

แนวคิด แนวทางเทคนิคและกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงานการเลือกและพัฒนา

เคร่ืองมือ การประเมินการรายงานผลการประเมินของบุคลากรเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและการ

ประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การ  การนาํผลการประเมินมาพัฒนาการปฏบิัติงานการธาํรง

รักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานการพัฒนางานและความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน

แนวทางเทคนิควิธกีารในการบริหารทุนมนุษย์  

 

บห 524 การบริหารและการจัดการหลักสตูร    3(2-2-5) 

EA 524 Curriculum Administration and Management  

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริหารและจัดการหลักสตูร  

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารวิชาการ รปูแบบ กระบวนการการบริหารหลักสตูรและ

การจัดการหลักสตูร หลักการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา

หลักสตูรตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  การคาํนึงถงึจุดเด่นและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ในอนาคตด้วย

กระบวนการเรียนการสอนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญควบคู่การวัดประเมินและการนิเทศการศึกษาที่

เหมาะสม  ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาและการนาํ

หลักสตูรไปบริหารจัดการการศึกษา 
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บห 525 การจัดการและการประเมินโครงการ    3(2-2-5) 

EA 525  Project Management and Evaluation 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการโครงการ  

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การวางแผน ความเช่ือมโยงจากแผนสู่การปฏบิัติ การกาํกบั

ติดตามแผน การอาํนวยการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงการ แนวทางและวิธีการประเมินผล

โครงการ บทบาทของผู้นําบริหารในการบริหารจัดการและประเมินโครงการ ทักษะการเขียนและ

นาํเสนอโครงการ เน้นการพัฒนาทักษะการจัดทาํโครงการและการประเมินโครงการทางการบริหาร

การศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้อง  การนําผลประเมินโครงการสู่การพัฒนาโครงการ คุณธรรมและ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและประเมินโครงการ รูปแบบของโครงการและแนวโน้ม

ใหม่ของการพัฒนาโครงการ แนวโน้มการประเมินโครงการ ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา

กระบวนการจัดการโครงการจากกรณีศึกษาและตัวอย่างการบริหารจัดการโครงการในการบริหาร

การศึกษา 

 

บห 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน   3(2-2-5) 

EA 526  Organizational  Development and Job System Analysis  

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎด้ีานองค์การรปูแบบองค์การและการพัฒนา 

องค์การการจัดการองค์การสมัยใหม่ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์การการพัฒนาระบบ

และบุคคลในองค์การให้มีศักยภาพและสมรรถนะสอดคล้องกบัพลวัตทางสังคมตลอดจนเรียนรู้

องค์ความรู้ เร่ืองระบบ การบริหารจัดการเชิงระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน รวมถึงเทคนิควิธีการ

กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดแย้งและค้นหาแนวทางแก้ไขพัฒนาที่สามารถ

นาํมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารองค์การทางการศึกษา 

 

บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา     3(2-2-5) 

EA 527  Strategies in Educational Supervisions  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏแีละแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการนิเทศการศึกษา   

ภาวะผู้นาํทางวิชาการ นโยบายการศึกษากบัระบบการศึกษาอื่นในสงัคม กลยุทธก์ารนิเทศการศึกษา 

จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ การเสริมแรง 

การสร้างพลังอาํนาจ การพัฒนาศักยภาพคร ูการพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของสงัคม การสร้าง

วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการประเมิน 

ปรับปรงุแผนการนิเทศสาํหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแผนการนิเทศที่

สามารถปฏบิัติงานได้จริง 
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บห 528 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการสถานศึกษา       3(2-2-5) 

EA 528  Strategies in School Administration and Management 

ศึกษายุทธศาสตร์ที่สาํคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดอ่อน  

จุดแข็ง โอกาสและการคุกคามของการบริหารจัดการการศึกษา การศึกษานโยบาย ทิศทาง 

ขอบข่าย ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

ความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษากับหน่วยงานอื่น การแสวงหากลยุทธ์ในการพัฒนา

สถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานงบประมาณ

และการบริหารทั่วไป ฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์ สงัเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารและการ

จัดการที่จะออกแบบกลยุทธก์ารบริหารจัดการและจัดการสถานศึกษา 

 

บห 529 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้   3(2-2-5) 

EA 529  Learning Organization Development Strategies 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏอีงค์การแห่งการเรียนรู้ วิวัฒนาการของ 

องค์การแห่งการเรียนรู้  ระดับและรูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การ 

การสื่อสาร/การฟังอย่างใคร่ครวญ การจัดการความรู้  การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  องค์การ

สร้างสรรค์ความรู้   ฝึกปฏิบัติการสร้างกลยุทธ์ ออกแบบขั้นตอนการเข้าสู่การพัฒนาการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน  

 

บห 530  กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกบัการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

EA 530 Integrated Marketing Communication Strategies and Educational 

Administration 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดองค์ประกอบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

การเขยีนแผนและกลยุทธเ์คร่ืองมือของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารการตลาดการวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด การศึกษาและวิเคราะห์

พฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับบริการทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา บทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษากบัการสร้างการรับรู้ การส่งเสริมภาพลักษณ์และช่ือเสยีง

สถานศึกษา  ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบั

การกาํหนดกลยุทธแ์ละการประยุกต์ใช้การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการการบริหารการศึกษา 
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บห 531 ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน   3(2-2-5) 

EA 531 School and Community Relationship 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างความสมัพันธท์ี่ดรีะหว่าง 

สถานศึกษากับชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

สถาบันสังคมอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โครงสร้างทางสงัคมและวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการนาํศักยภาพและ

ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ

ให้บริการทางการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบท

ชุมชนที่สนใจและลงสนามหรือพ้ืนที่จริงในการที่จะนาํเสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

บห 532 สมัมนาแนวโน้มและปัญหาการวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

EA 532 Seminar in Trends and Research Problems in Basic Educational Administration  

สมัมนาแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการจัดการการศึกษาระดบั 

ขั้นพ้ืนฐานการศึกษา  ประเดน็ปัญหาการบริหารการศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาและแนวโน้มการ

จัดการการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานในระดับจุลภาคและมหภาค  อทิธิพลจากการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรมและองค์ความรู้  การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการบริหาร

การศึกษาในประเดน็เกี่ยวกบัทศิทาง วิธกีาร ข้อค้นพบโดยศึกษาค้นคว้าจากผลการวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหารการศึกษาและสามารถเช่ือมโยงไปกบัปัญหา

วิจัยที่มุ่งดาํเนินการพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยต่อไป 

  

บห 533   สถติิประยุกตส์าํหรับการบริหารการศึกษา    3(2-2-5) 

EA 533 Applied Statistics for Educational Administration 

ศึกษาระเบียบวิธวิีจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์โจทย์การวิจัย  

และสมมติฐานการวิจัยความหมายและประเภทของสถิติ การเลือกใช้สถิติในการตอบโจทย์การวิจัย

และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  สถติิเชิงพรรณนา สถติิเชิงอ้างองิ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

การจัดการกระจาย การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ค่าขึ้นไป สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

การถดถอยอย่างง่าย สหสัมพันธ์พหุคุณ การถดถอยพหุคุณ  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสาํเรจ็รปู การแปลความหมายและการเขยีนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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บห 534   การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

EA 534 Action Research for Educational Administration Development 

ศึกษาแนวคิดและความสาํคัญของการวิจัยเชิงปฏบิัติการ การหาแนวทางแก้ปัญหา 

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารในสถานศึกษา 

กาํหนดวิธกีารแก้ปัญหาอย่างมีระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหา คาํตอบในปัญหาที่กาํหนด  

ฝึกปฏบิัติการวิจัยเชิงปฏบิัติการในการพัฒนาการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา  การเขยีนรายงาน 

การวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

 

บห 535 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหารการศกึษา   3(2-2-5) 

EA 535 Qualitative Research for Educational Administration 

ศึกษาแนวคิด และความสาํคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารการศึกษา  

วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารการศึกษาของไทย การกาํหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบ

การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบโจทย์การวิจัย ฝึกปฏบิัติการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร

การศึกษา การเขยีนรายงานการวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

 

บห 536 การศึกษาอสิระทางการบริหารการศึกษา    3(0-6-3) 

EA 536 Independent Study in Educational Administration 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกบัการบริหารการศึกษาที่เป็น 

สถานการณใ์หม่อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน หรือเป็นแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

และนาํเสนอรายงานผลการศึกษา 

 

4.  หมวดปริญญานพินธ ์

     กาํหนดให้ทาํปริญญานิพนธจ์าํนวน 12 หน่วยกติดังน้ี 

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท              12 หน่วยกติ 

GRT  691 Master’s Thesis 
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5.  หมวดวิชาพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา  

   สาํหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิระดบัปริญญาตรีทางด้านการศึกษาและประสบการณก์ารบริหาร

การศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษาต้องเรียนเพ่ิมเติม 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกติ) ดังน้ี                               

บห 541 หลักการ และแนวคดิทางการบริหารการศกึษา  2(2-0-4) 

EA 541 Principle and Concept in Educational Administration 

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัหลักการ แนวคดิ พัฒนาการการบริหารการศกึษา  

บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บริหารการศกึษา กระบวนการ รปูแบบและเทคนิคในการ

บริหารการศึกษา ภาวะผู้นาํ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ

และการพัฒนาองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนา

ชุมชนและการสร้างเครือข่ายทางสงัคม บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารการศึกษา

และการประกนัคุณภาพการศึกษาปัจจัยทางการบริหารและบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร 

และพัฒนาการศึกษา 

 

บห 542 ระเบียบวิธวิีจยัพ้ืนฐานทางการบริหารการศึกษา  2(1-2-3) 

EA 542   Basic Research Methodology in Educational Administration 

ศึกษาแนวคดิ ความรู้ ทฤษฎ ีเทคนิคและระเบียบวิธวิีจัยเบื้องต้นทางการศึกษา 

และการบริหารการศึกษา ครอบคลุมตั้ งแต่ความหมาย ประเภท แบบแผน ขั้นตอนและ

กระบวนการวิจัย ความรู้ พ้ืนฐานสถิติวิจัยและด้านการวัดประเมินที่ มุ่งให้นิสิตมีความรู้ และได้

ปฏิบัติการฝึกการวิจัยตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า การสรุปเรียบเรียง การกาํหนดปัญหาวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย การจัดทาํโครงร่างวิจัยการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการวิจัยทาง

บริหารการศึกษา การเกบ็ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

และสรปุผลวิจัย การรายงานผล การเขยีนรายงานวิจัยทางบริหารการศึกษา การปฏบิัติศึกษา ค้นคว้า

ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหารการศึกษาและสามารถนาํ

สารสนเทศวิจัยไปประกอบการฝึกปฏิบัติจัดทาํโครงร่างและเอกสาร งานวิจัยในทางการบริหาร

การศึกษา เน้นการทาํวิจัยขนาดเลก็หน่ึงเร่ืองสาํหรับเตรียมความพร้อมสู่การวิจัยในอนาคต 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ลาํดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่สาํเรจ็การศึกษา เลขประจาํตัวประชาชน 

1 อ.ร.อ.ดร.อภิธร์ี 

ทรงบัณฑติย์ 

 

 

สบ.(สาธารณสขุศาสตร์),2534 

พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),2541 

กศ.ม.(สขุศกึษา),2538 

กศ.ด.(การบริหารการศกึษา),2550 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.จันทรัศม์ 

ภตูอิริยวัฒน์ 

ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ),2534 

ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543 

ศษ.ด.(การบริหารการศกึษา),2551 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธรีะภาพ   

เพชรมาลัยกุล 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),2536 

ศศ.บ.(บริหารการศึกษา),2543 

ค.ม.(บริหารการศกึษา),2547 

ค.ด.(วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา),2550 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

              3.2.2  อาจารยป์ระจําหลกัสูตร  

ลาํดับ

ที่ 
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่สาํเรจ็การศึกษา 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 

2 อ. ร.อ.ดร.อภิธร์ี  

ทรงบัณฑติย์ 

 

 

สบ.(สาธารณสขุศาสตร์),2534 

พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),2541 

กศ.ม.(สขุศกึษา),2538 

กศ.ด.(การบริหารการศกึษา),2550 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 อ.ดร.จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์ ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ),2534 

ว.ม.(สื่อสารมวลชน),2543 

ศษ.ด.(การบริหารการศกึษา),2551 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),2536 

ศศ.บ.(บริหารการศึกษา),2543 

ค.ม.(บริหารการศกึษา), 2547 

ค.ด.(วิธวีิทยาการวิจัยการศกึษา),2550 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์ กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา),2530 

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2539 

กศ.ด. (การบริหารศึกษา),2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.ราชันย์ บุญธมิา กศ.บ.(การวดัผลการศึกษา),2534    

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา),2536     

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร),2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดร.กติติศักดิ์ องัคะนาวิน วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์),2549 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),2553 

Ph.D.( MANAGEMENT),2556 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา),2557 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยบูรพา  

I.AME PHILIPPINES 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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             3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

ลาํดับ

ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่สาํเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล Ph.D.(Higher Education), 2528 University of North Texas, USA. 

2 รศ.ดร.ทศันา  แสวงศักดิ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่  Ed.D. (Teacher Education), 2518  

Post-doc (Curriculum and  Instruction), 2521 

University of Georgia, USA. 

Indiana university, USA. 

4 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 รศ.ดร.สวุรรณา นาควิบูลย์วงศ ์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 รศ.ลัดดาววลัย์ เกษมเนตร ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา),2517 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

7 รศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์ Ph.D.(Adult & Cont.Ed./Ed.Administration),2533 University of  North Texas, USA. 

8 ผศ.ดร.สรายุทธ ์เศรษฐขจร กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 ผศ.ดร.วสิทุธิ์ วิจิตรพัชราภรณ ์ ค.ด.(การบริหารการศึกษา),2547 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

11 ผศ.ดร.โยธนิ ศรีโสภา กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 ผศ.ดร.วีระ สภุากจิ Ph.D.(Education),2534 University of Tasmania, Australia 

13 ผศ.ดร.อรวรรณ ตณัฑเ์จริญรัตน์ Ph.D.(Foundations and Administration),2531 Illinois State University , USA 

14 ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ผศ.ดร.วทิวัส ดิษยะศรินสตัยารักษ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 ผศ.ดร.บุญจันทร์ สสีนัต์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อ.ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อ.ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรัตน์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา,2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 อ.ดร.สรภัคสรณ ์ฉัตรกมลทศัน์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 ดร.พรศรี ฉิมแก้ว  ค.ด.(การบริหารการศึกษา),2552 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

23 ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณชิย์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2548 มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 ดร.พิเชษฐ์ จับจิตร์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 ดร.วรวุฒิ จิรสจุริตธรรม กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

     การฝึกปฏบิัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสติปฏบิัติเกี่ยวกบัวิชาชีพ 

การบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบอื่นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและ

ประสบการณ์การบริหารสาํหรับการนาํไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรสุภา ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างคณาจารย์ผู้สอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
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     4.2 ช่วงเวลา 

    การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตบูรณาการความรู้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะการวิจัยทางการบริหารสู่การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึก

ปฏบิัติการบริหารการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยก่อนฝึก

ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นิสิตต้องผ่านการเรียนในหมวดวิชา

บังคับและต้องเข้าประชุม/สมัมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏบิัติการบริหาร  

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

     กาํหนดการฝึกปฏบิตัิการบริหารสถานศกึษาและการบริหารการศกึษา ตลอดภาคการศกึษาไม่

น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษาร้อยละ50 และฝึกการบริหารการศกึษาร้อย

ละ50 ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

5. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

    ปริญญานิพนธ ์

    การวิจัยที่เน้นการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจัยและบูรณาการวิชาการ 

ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารการศึกษา ซ่ึงนาํไปสู่

การพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งน้ีการดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของบัณฑติวิทยาลัยมี

การเสนอปริญญานิพนธท์ี่เป็นผลงานการเรียบเรียงความรู้อนัเน่ืองมาจากการศึกษา 

วิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

    มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพและการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธป์ระกอบด้วย

เน้ือหากระบวนการวิจัย การเขยีนและการสอบปากเปล่า 

     5.3  ช่วงเวลา  

    นิสติจะดาํเนินการเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธเ์ม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และระยะเวลาดาํเนินการทาํปริญญานิพนธต้์องมีระยะเวลาการอนุมัติเค้าโครง 

ปริญญานิพนธถ์งึวันสิ้นสดุระยะเวลาการศึกษาของหลักสตูรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

     5.4  จํานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกติ 
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       5.5   การเตรียมการ 

       มีการเตรียมการให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสติ นับแต่การสอนในรายวิชา 

ต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ พ้ืนฐานในการวิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือนิสติ การ

แต่งตั้งกรรมการควบคุมการทาํปริญญานิพนธ ์การกาํหนดเวลาในการนัดหมายให้คาํปรึกษานิสติทั้งทางตรง

และทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่า การกาํหนดช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอเค้าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงการวิจัย ช่วงเวลา

การย่ืนขอสอบปากเปล่าและระยะเวลาสิ้นสดุการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา ประกาศให้นิสติทราบโดย

กาํหนดเป็นปฏทินิทางการศึกษา 

     5.6   กระบวนการประเมินผล 

   มีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่การสงัเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร 

เค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงการวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มี 

การปรับปรงุแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณผีลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐาน 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

สมรรถนะของหลักสตูร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมิน 

1. มีทกัษะสื่อสาร ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 5.3 มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาการสื่อสาร การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ

สิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่

แตกต่างกนั 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผู้นาํ 

และมีทกัษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษา 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 

6.1 มีทกัษะทางวิชาการในการบริหารการศึกษา 

6.2 มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีภาวะผู้นาํ 

และรับผดิชอบ 

6.3 มีทกัษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการได้รับใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากาํหนด 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 2.  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการ  

ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา สามารถ

นาํมาประยุกต์ในการศึกษาและปฏบิัติ 

2. มีความเข้าใจอทิธพิลของ

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและความสาํคัญ

ของระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. มีความรู้และทกัษะวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์

ความรู้ ด้านการบริหารการศึกษา 

 

1. ใช้การบรรยาย วิเคราะห์ 

อภิปรายร่วมกนั ประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการ

เรียนรู้ โดยใช้ปัญหา กรณศึีกษา

และงานวิจัยและบทวิเคราะห์

ทางวิชาการเป็นฐาน 

2. การฝึกปฏบิัติ 

1. การสงัเกตจากความสนใจในช้ัน

เรียน พฤติกรรมการมส่ีวนร่วมใน

การเรียน การแสดงความคิดเหน็ 

การสรุปและเรียบเรียงความรู้และ

การนาํเสนองาน  

2. ประเมินจากผลงานของงานที่

มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร

ค้นคว้าเรียบเรียง เอกสารงานวิจัยที่

พัฒนาตามลาํดับขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้นาํและสามารถประพฤติปฏบิัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพบริหารการศึกษา 

2. มีความสามารถอธบิายปัญหาและ

ความสาํคัญของคุณธรรม  

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการ 

บริหารงานได้ 

 

  

1. ยกกรณศึีกษาปัญหาด้าน

คุณธรรม จริยธรรมในการ

บริหารการศึกษาและนาํมา

วิเคราะห์ อภิปรายในช้ันเรียน 

2. เชิญผู้บริหารที่มี

ประสบการณใ์นการบริหาร

การศึกษามาแลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ ์และ

แสดงทศันะประกอบการการ

วินิจฉัยและการทบทวนแก้ไข

ปัญหาทางด้านคุณธรรม 

3. ให้มีการจัดกจิกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และภาวะผู้นาํ 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกและการแสดงความ

คิดเหน็ที่มีต่อกรณศึีกษาที่

นาํมาวิเคราะห์และอภิปรายใน

ช้ันเรียน 

2. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการอธบิายปัญหาและ

ความสาํคัญของคุณธรรมและ

จริยธรรมต่อการบริหาร

การศึกษา 
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 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเดน็

หรือปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะสรุป

และอธบิายเสนอแนะประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีทกัษะการวิเคราะห์และสงัเคราะห์

งานวิจัยเอกสารวิชาการรายงานวิชาชีพ 

สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการ 

บูรณาการให้เข้ากบัองค์ความรู้ เดิมหรือ

เสนอเป็นความรู้ใหม่ 

3. มีความสามารถวางแผนและดาํเนินการ

โครงการได้ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ตลอดถงึการใช้

เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปเพ่ือขยาย

องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏบิัติใน

วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาํคัญ 

1. ใช้การบรรยาย วิเคราะห์ อภิปราย

ร่วมกนั ประกอบการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา 

กรณศึีกษา งานวิจัยและบทวิเคราะห์

ทางวิชาการเป็นฐานหรือเชิญบุคคลที่

มีประสบการณใ์นการบริหาร

การศึกษามาแลกเปล่ียนความรู้และ 

ประสบการณ ์ 

2. การศึกษาดูงานประชุมหรือสมัมนา

วิชาการตลอดจนฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ 

1. การสงัเกตจากทกัษะและ

พฤติกรรมในการเรียน การ

แสดงออกถงึความลึกซ้ึงของ

ความเข้าใจผ่านการนาํเสนอ

งาน  การเรียบเรียง การ

วิเคราะห์ประเดน็ การ

สงัเคราะห์ผล   

2. ประเมินจากผลงานของงาน

ที่มอบหมาย เอกสารค้นคว้า 

เอกสารงานวิจัยที่พัฒนา

ตามลาํดับขั้นตอนการศึกษา 

 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีปฏสิมัพันธท์ี่เหมาะสมระหว่างผู้เรียน  

และปฏสิมัพันธก์บัผู้สอนสามารถจัดการ

กจิกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นและ

ตัดสนิใจในการดาํเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 

รวมทั้งวางแผนประเมินในการปรับปรุงให้

มีประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน 

3. มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ

ตนเองและส่วนรวม สามารถทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นและจัดการการโต้แย้งและปัญหา

ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. มอบหมายงานทั้งเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่มศึกษา

ค้นคว้าวิเคราะห์อภิปรายร่วมกนั

และนาํเสนองาน 

2. จัดโครงการกจิกรรมนอกช้ัน

เรียนตามความสนใจเพ่ือเป็น

การฝึกปฏบิัติการพัฒนาทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบของผู้เรียน

โดยตรง 

1. การสงัเกตจากความสนใจ 

ในช้ันเรียน ปฏสิมัพันธร์ะหว่าง

ผู้เรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

ในการเรียน การแสดงความคิดเหน็ 

การสรุปและเรียบเรียงความรู้และ

การนาํเสนองาน  

2. ประเมินจากปฏสิมัพันธก์บั 

ผู้สอนและผลงานของงาน

มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร

ค้นคว้าเรียบเรียง เอกสารงานวิจัยที่

พัฒนาตามลาํดับขั้นตอนการศึกษา 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความสามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ

เพ่ือนาํมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุป

ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางการ

บริหารการศึกษา 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เพ่ือการแก้ไขปัญหาในการศึกษาและในการ

ทาํงานอย่างสร้างสรรค์ 

3. มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการสื่อสาร การ

นาํเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่ง

ตีพิมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกบัปัญหา

และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกนั 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยีศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมาย

งาน วิเคราะห์ปัญหาทาง

การศึกษา นาํเสนอรายงาน 

ผลการวิจัยและผลงานทาง

วิชาการและการฝึกปฏบิัติจริง 

 

1. การสงัเกตจากความสนใจใน

ช้ันเรียน  พฤติกรรมการมส่ีวน

ร่วมในการเรียน การแสดงความ

คิดเหน็ การสรปุและเรียบ

เรียงความรู้และการนาํเสนองาน  

2. ประเมินจากผลงานของงาน

มอบหมาย ผลทดสอบ เอกสาร

ค้นคว้าเรียบเรียง เอกสาร

งานวิจัยที่พัฒนาตามลาํดับ

ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

6. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีทกัษะทางวิชาการในการบริหาร

การศึกษา 

2. มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างมีภาวะผู้นาํและรับผดิชอบ 

3. มีทกัษะทางวิชาชีพในการบริหาร

การศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการได้รับ 

ใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากาํหนด 

1. สอนโดยการเน้นการปฏบิติั 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้

ทางการบริหารการศึกษา 

2. สอนโดยส่งเสริมการฝึก

ประสบการณวิ์ชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

และศึกษานิเทศก ์

1. ประเมินทกัษะการวิจัย และการ

พัฒนาความรู้ทางการบริหาร

การศึกษา 

2. ประเมินความรู้ สมรรถนะและ

ผลการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ

ทางการบริหารการศึกษา 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีภาวะผู้นาํและสามารถประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบริหารการศึกษา 

1.2 มีความสามารถอธบิายปัญหาและความสาํคัญของคุณธรรม  

1.3 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการบริหารงาน 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  

สามารถนาํมาประยุกต์ในการศึกษาและปฏบิัติ 

2.2 มีความเข้าใจอทิธพิลของสภาพแวดล้อมทางสงัคมและความสาํคัญของระเบียบ

ข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3 มีความรู้และทกัษะวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ ด้านการบริหารการศึกษา 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

มีทกัษะสรุปและอธบิายเสนอแนะประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 มีทกัษะการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจัยเอกสารวิชาการรายงานวิชาชีพ 

สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากบัองค์ความรู้ เดิมหรือ 

เสนอเป็นความรู้ใหม่ 

3.3 มีความสามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการได้ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ตลอดถงึการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปเพ่ือ

ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏบิัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาํคัญ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1 มีปฏสิมัพันธท์ี่เหมาะสมระหว่างผู้เรียนและปฏสิมัพันธก์บัผู้สอน 

สามารถจัดการกจิกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 

4.2 สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นและตัดสนิใจในการดาํเนินงานอย่างม ี

ส่วนร่วม รวมทั้งวางแผนประเมินในการปรับปรุงให้มีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน 

4.3 มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเองและส่วนรวม สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นและจัดการการโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีความสามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือนาํมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางการบริหารการศึกษา 

5.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการแก้ไขปัญหาในการศึกษา 

และในการทาํงานอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 มีความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

การสื่อสาร การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์และทางวาจา 

ให้เหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกนั 

6. ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางการ

บริหารการศึกษา 

 

6.1 มีทกัษะทางวิชาการในการบริหารการศึกษา 

6.2 มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีภาวะผู้นาํและรับผดิชอบ 

6.3 มีทกัษะทางวิชาชีพในการบริหารการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการได้รับ 

ใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภากาํหนด 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

 รายวิชา ดา้นที ่1 

คุณธรรม 

และ 

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที ่6 

คุณลกัษณะ

เฉพาะ

ทางการ

บริหาร

การศึกษา 

 หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนา 

● ○ - ● ○  ○ ● ○  ○ ○ ● ○ ○ ○ ● - - - 

พฐ 502 การวิจัยและสถติิ

ทางการศึกษา 

● ○ - ● ○  ○ ● ○  ○ ○ ● ○ ○ ○ ● - - - 

 หมวดวิชาปรบัพื้ นฐานทางการบริหารการศึกษา 

บห 541 หลักการและแนวคิด

ทางการบริหารการศึกษา           

● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

บห 542 ระเบียบวธิวีิจัย

พ้ืนฐานทางการบริหาร

การศึกษา 

● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● 

 หมวดวิชาบงัคบั 

บห 511 หลักการและทฤษฎ ี

ทางการบริหารการศึกษา           

● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● 

บห 512 คุณธรรม จริยธรรม 

และภาวะผู้นาํสาํหรับนักบริหาร   

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 

บห 513 การประกนัคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● 

บห 514 การวิจัยและ 

พัฒนาวิชาชีพทางการ 

บริหารการศึกษา 

○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● 

บห 515 การบริหารหลักสตูร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 

บห 516 สมัมนาการบริหาร 

การศึกษา 

○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

บห 517 การฝึกปฏบิัติการ

วิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา 

● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นท่ี1คุณธรรม 

และจริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

คุณลกัษณะ

เฉพาะทางการ

บริหาร

การศึกษา 

 หมวดวิชาเลือก 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

บห 521 นโยบายและการวางแผน

การศึกษา 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

บห 522 การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

บห 523 การบริหารทุนมนุษย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 

บห 524 การบริหารและการจัด 

การหลักสตูร 

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

บห 525 การจัดการ 

และการประเมินโครงการ 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

บห 526 การพัฒนาองค์การ 

และการวิเคราะห์ระบบงาน 

● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศ

การศึกษา 

○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ 

บห 528 ยุทธศาสตร์การบริหาร 

และการจัดการสถานศึกษา 

● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 

บห 529 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

บห 530 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาด

เชิงบูรณาการกบัการบริหารการศึกษา   

● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 

บห 531ความสมัพันธร์ะหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชน 

○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ 

บห 532 สมัมนาแนวโน้มและปัญหา

การวิจัยการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ 

บห 533 สถิติประยุกต์ 

สาํหรับการบริหารการศึกษา 

● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ 

บห 534 การวิจัยเชิงปฏบัิติการ 

เพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 

● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 

บห 535 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพ่ือการบริหารการศึกษา 

● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 

บห 536 การศึกษาอสิระ 

ทางการบริหารการศึกษา 

● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

 ปริญญานพินธแ์ละสารนพินธ ์

ปพท 691  ปริญญานิพนธ ์1 ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559   

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

สถาบันอดุมศกึษากาํหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสติและบัณฑติทุกคนมี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามที่กาํหนดไว้ ดังน้ี 

2.1  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนสิิตขณะกําลงัศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นิสติประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาค 

ทฤษฏแีละภาคปฏบิัติ และการมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป

ในการดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนสิิตหลงัจากสําเร็จการศึกษา 
   การกาํหนดกลวิธกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติหลังสาํเรจ็การศึกษา เน้นการทาํ 

วิจัยสมัฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพ/วิชาชีพของบัณฑติ โดยทาํอย่างต่อเน่ืองและนาํผลการวิจัยที่ได้มา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสตูร

และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซ่ึงการวิจัยจะดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ภาวการณไ์ด้งานทาํของบัณฑติ  ประเมินจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่สาํเรจ็การศึกษาเกี่ยวกบั 

ระยะเวลาในการทาํงาน ความเหน็ที่มีต่อความรู้ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑติในการประกอบอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสมัภาษณแ์ละ/หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษา และเข้าทาํงานในสถานประกอบการน้ันๆ ใน

ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3. การประเมินตาํแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

4. การประเมินจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง 

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัตด้ิานอื่นๆของบัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษา 

5. การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ/วิชาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก 

วิชาเอกที่เรียน ซ่ึงกาํหนดในหลักสตูร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรงุหลักสตูรให้ดีขึ้น 

6. ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสตูรหรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม 

ของนิสติในการเรียนและคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองคค์วามรู้ของนิสติ 

7. ผลงานของนิสติที่สามารถวัดเป็นรปูธรรมได้ ได้แก่ 

7.1  จาํนวนผลงานที่ได้รางวัลทางสงัคมและวิชาชีพ 

7.2  จาํนวนกจิกรรมการกุศลเพ่ือสงัคมและประเทศชาต ิ

7.3  จาํนวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํประโยชน์ต่อสงัคม 
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3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559 

      3.1  ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอดุมศึกษาน้ันแต่งตั้งและมีระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

    3.2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ

นาํเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํเสนอ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศและแนวการปฏบิัติในฐานะอาจารย์ใหม่มีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั

นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันและคณะตลอดจนในหลักสตูรที่สอน 

1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1  การพัฒนาทกัษะการจดัการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ทกัษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินด้วย

การแนะนาํ เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้ทกัษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่

ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพ 

  2.1.2 มีการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้นเน้ือหาเกี่ยวกบัการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนของอาจารย์ มีการจัดหา/จัดทาํเอกสารที่ให้ความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ

สอนให้อาจารย์สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 

  2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยและใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ 
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2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สร้างผลงานและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการโดย 

 2.2.1 จัดหรือเข้าร่วมประชุม สมัมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสติอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะด้านการจดัการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

 2.2.3  จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ทาํวิจัยหรือจัดกจิกรรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทาํวิจัยกบักลุ่มคณะต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2.5 จดัและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการกบันิสติ สาขาวิชา คณะวิชา

และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2.6 มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 2.2.7 กาํหนดให้อาจารย์จัดทาํใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้

เหน็ถงึวิธกีารจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียนและช้ีให้เหน็ถึงการสอนที่เปล่ียนแปลงหรือแตกต่าง

ไปจากเดิม 

 2.2.8 กาํหนดให้อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นใน

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏบิตัิงานในแต่ละปี 

 2.2.9 เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในเอกสารข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 

 2.2.10 สร้างเครือข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา 

นวัตกรรมการสอนใหม่ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี 

  2.2.11 มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ ภายใน

สถาบันหรือนอกสถาบัน 

  2.2.12 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น 

    

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การกํากบัมาตรฐาน 

        1) ดาํเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยบัณฑิต

วิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารย์ประจาํเพ่ือ

ปฏบิัติหน้าที่ในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน การพิจารณาเร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดตาม

และประเมินผลหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

        2) มีคณาจารย์เป็นกลไกสาํคัญในการผลิตมหาบัณฑติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาํหนด โดยมีการวาง

ระบบการดูแลนิสติอย่างใกล้ชิด มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาํแนะนาํในด้านการลงทะเบียนการเรียน  



39 

 

        3) วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานแต่ละปี มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสติต่ออาจารย์ผู้สอนใน

แต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่

สาํเรจ็การศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรงุหลักสตูรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑติหน่ึงรุ่น 

 

2. บณัฑิต 

      1) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  

       2) มีความเป็นผู้นาํทางวิชาการ มีทกัษะในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์บริบททางการศึกษา สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในศาสตร์ของการบริหารการศึกษาและพัฒนางาน สงัคมและ

ประเทศชาต ิ 

       3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ตระหนักในบทบาทหน้าที่

และความรับผดิชอบของตนเองทั้งที่มีต่อวิชาชีพและต่อองค์การ ชุมชนและประเทศชาติ 

       4) มีทกัษะทางสงัคมและวุฒิภาวะทางอารมณ ์สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์

         5) รู้ เท่าทนัเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและมีทกัษะในการวิเคราะห์ตัวเลขและ

สารสนเทศด้านการบริหารการศกึษา รวมทั้งมีทกัษะในการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ  

   ผู้สาํเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์นักวิชาการศึกษาในองค์กรด้านการศึกษา นักวิจัยด้านบริหารการศึกษา

ผู้ปฏบิัติงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมและคณาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้าน

การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

    หลักสตูรต้องการผลิตบณัฑติให้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคมและ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑติ โดยหลักสตูรมีการดาํเนินการ ดังน้ี 

1)  จดัให้มีการสาํรวจการมีงานทาํของมหาบณัฑติที่สาํเรจ็การศกึษาใหม่แต่ละรุ่น เพ่ือทราบ 

สภาวะความต้องการมหาบัณฑติในหน่วยงานทางการศึกษาและตลาดแรงงาน 

              2)  จัดให้มีการสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติทุกปีโดยศึกษา สาํรวจความคิดเหน็เกี่ยวกบั 

ความต้องการและสภาพการณข์องหลักสตูร ตลอดจนความต้องการในการปรับปรุงหลักสตูรทาํการศึกษา สาํรวจ

สาระและโครงสร้างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิตว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ความต้องการและ

สภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและสงัคมปัจจุบัน สอดคล้องกบัความต้องการในการจัดการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้อมในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความทนัสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ 

การนาํประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ในการปฏบิัติงานในชีวิตจริงโดยการสาํรวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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3. นสิิต 

 3.1  กระบวนการรบันสิิต 

        หลักสูตรกาํหนดแนวทางการรับนิสติในแต่ละปีการศึกษา โดยคัดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ข้อบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งน้ีได้

แบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการสอบวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา

และการสอบวัดความถนัด และ 2) การสอบสมัภาษณ์ทางวิชาการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะร่วม

กาํหนดรูปแบบและเน้ือหาในการสอบ รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการในแต่ละส่วนโดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ดังน้ี 

1)  คณาจารย์ประจาํหลักสูตรร่วมกันพิจารณากาํหนดคุณสมบัติผู้สมัครและจาํนวนรับนิสติโดย 
พิจารณาให้สอดคล้องกบั มคอ.2 ที่กาํหนดจาํนวนรับนิสติ และจัดส่งรายละเอยีดให้แก่บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือ

ดาํเนินการประกาศรับสมัคร 

2)  การสอบข้อเขยีน คณาจารย์ประจาํหลักสตูรร่วมกนักาํหนดรปูแบบและเน้ือหาในการสอบ 

คัดเลือก โดยมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาํเนินการออกข้อสอบ คุมสอบและตรวจข้อสอบภายหลังจาก

ดาํเนินการสอบข้อเขียนและตรวจให้คะแนนเสรจ็สิ้น มีการประชุมคณาจารย์ประจาํหลักสูตรร่วมกันกาํหนด

เกณฑ์การตัดสินให้มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิต แล้วจึงดาํเนินการตัดสินผลสอบข้อเขียนหลัง

จากน้ันจึงจัดส่งผลการสอบข้อเขียนและเกณฑ์ตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดาํเนินการประกาศผลผู้สอบ

ผ่านข้อเขยีน 

3)  การสอบสมัภาษณเ์ชิงวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะร่วมกนัซักถามปัญหาเชิง 
วิชาการพร้อมกบัสงัเกตคุณลักษณะอื่นๆเพ่ิมเติม ทั้งน้ีคณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาให้คะแนนสอบตาม

เกณฑ์ที่กาํหนด แล้วจึงจัดส่งผลการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินใจยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยพิจารณา

ร่วมกบัผลสอบภาษาองักฤษ และดาํเนินการประกาศผลการสอบโดยบัณฑติวิทยาลัย 

      ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาผลการดาํเนินการรับนิสิต จาํนวนนิสิตที่ผ่าน

การสอบ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนิสติ

ในปีการศึกษาต่อไป 

 

 3.2  การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

      1) นิสติในหลักสตูรจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศนิสติระดบับัณฑติศึกษาซ่ึงดาํเนินการ 

โดยบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรับฟังคําแนะนํา 

สาํหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑติศึกษา 

  2) เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและการทาํปริญญานิพนธ์มีการประชุมคณาจารย์ประจาํ 

หลักสูตรเพ่ือกาํหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาทาํหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลนิสิตให้คาํแนะนาํช้ีแนะแนวทางในด้านการ 

เรียนการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟังปัญหาของนิสิตเพ่ือนาํมาสู่การหาแนวทาง 

ในการแก้ไข 
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  3) การส่งเสริมให้นิสติที่มีปัญหาทางภาษาองักฤษเข้าร่วมเรียนภาษาองักฤษซ่ึงจัดสอนโดย 

บัณฑติวิทยาลัยในทุกภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษาและตรวจสอบนิสติที่ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษาเน้นยํา้

ให้สมัครเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบณัฑติวิทยาลัย 

 3.3  การควบคุมการดูแล การใหคํ้าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

        หลักสตูรมีกระบวนการในการควบคุมดูแลให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติระดับบัณฑติศึกษา 

แบ่งได้เป็น  3 ประเดน็ ดังน้ี 

1) การกาํหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้มีการช้ีแจงการกาํหนดอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลให้ 

คาํปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติระดับบัณฑติศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการศึกษา โดยให้นิสติระบุประเดน็ที่

สนใจเพ่ือกาํหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต คณาจารย์ประจาํหลักสูตรจะพิจารณากาํหนดที่ปรึกษาจาก

ประเดน็ที่นิสติให้ความสนใจ และมีความสอดคล้องกบัความสนใจ ความรู้และความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้ให้

คาํปรึกษา ทั้งน้ีการกาํหนดจาํนวนนิสิตภายใต้การดูแลของอาจารย์แต่ละคนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้

อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาให้คาํปรึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทยีมกนั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีมติ

เหน็ชอบตามหลักการที่กาํหนด 

2) การกาํกบัติดตามการทาํปริญญานิพนธ ์
หลักสตูรกาํหนดให้มีการกาํกบัตดิตามความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ ์โดยแบ่งการ 

ดาํเนินการออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนของหลกัสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้กาํหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุมกาํกบัการทาํปริญญานิพนธ ์  

โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสติระดับบัณฑติศึกษา กาํหนดให้นิสติระดับปริญญาโทลงทะเบียนสอบ

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่  5 ซ่ึ งสอดคล้องกับระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย  

นอกจากน้ีหลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์โดยมีการบันทึก 

ข้อมูลเก่ียวกับประเดน็ท่ีเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและผลการให้คาํปรึกษาเพ่ือติดตามผลความก้าวหน้าเป็น 

ระยะและให้นิสิตจัดรายงานความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ์และจัดส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคการ 

ศึกษาจนกว่าจะสาํเร็จการศึกษา 

 

  ส่วนของอาจารยที์ป่รึกษาปริญญานพินธ ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาจะนําเร่ืองการกาํกับติดตามความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ์ รายงาน

ความก้าวหน้าของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ได้พิจารณาความก้าวหน้า และแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบจากการกาํกับ

ติดตามนิสติ อนัจะนาํมาสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

3) การพัฒนาศักยภาพในการทาํปริญญานิพนธ ์
หลักสตูรกาํหนดให้นิสตินาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธก่์อนการสอบพิจาณาเค้าโครงปริญญา 

นิพนธโ์ดยมีขั้นตอนดังน้ี 
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  3.1  นิสติศึกษาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ ์โดยขอรับคาํแนะนาํจากอาจารย์ที่ผ่านการเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จนได้เค้าโครงปริญญานิพนธ ์

  3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาเหน็ควรให้นิสติขึ้นนาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธโ์ดยแจ้งต่อที่ประชุม

คณาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการนาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ ์

  3.3  คณาจารย์ประจาํหลักสตูรเข้าร่วมฟัง ซักถาม แลกเปล่ียนความรู้และให้ข้อเสนอแนะแก่นิสติ

เพ่ือนาํไปปรับปรงุหัวข้อปริญญานิพนธ ์กรณทีี่นิสติยังไม่สามารถอธบิายหรือนาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธไ์ด้

อย่างชัดเจน ที่ประชุมอานมีมติให้ขึ้นนาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธใ์หม่อกีคร้ัง 

  3.4  นิสติที่ผ่านการนาํเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ ์สรปุข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 

ปรับแก้ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.5  อาจารย์ที่ปรึกษาเหน็ควรให้นิสติสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์โดยแจ้งต่อที่ประชุม

คณาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

  3.6  คณาจารย์ประจาํหลักสตูรเข้าร่วมฟัง ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแก่นิสติเพ่ือนาํไปปรับปรงุ

เค้าโครงปริญญานิพนธ ์กรณทีี่นิสติยังไม่สามารถอธบิายหรือนาํเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้อย่างชัดเจน 

ที่ประชุมอาจมีมตใิห้ขึ้นนาํเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธใ์หม่อกีคร้ัง 

 3.4  การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษาและการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนิสิต 

  1)  หลักสตูรมีการตดิตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสติ และความก้าวหน้าในการทาํ

ปริญญานิพนธโ์ดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนาํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาให้กบันิสติ และควบคุมให้นิสติจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนดในหลักสตูร 

  2)  หลักสตูรกาํหนดรปูแบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ  โดยนิสติสามารถเขยีนข้อร้องเรียน

ด้วยการทาํบันทกึถงึประธานบริหารหลักสตูร การทาํบนัทกึร้องเรียนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการเขยีน

ข้อร้องเรียนลงในกล่องรับความคดิเหน็ เม่ือได้รับข้อร้องเรียนของนิสติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะ

ประชุมหาข้อสรปุเพ่ือจดัการกบัข้อร้องเรียนของนิสติแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนิสติต่อไป 

 

4. อาจารย ์

     4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

        กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพ่ือขออตัรา การประชุมเพ่ือกาํหนดคุณสมบัติผู้เข้า

สมัคร การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏบิัติเป็นลายลักษณ์

อักษร ดาํเนินการประกาศรับสมัครผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึง  การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

       4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสตูร 

        คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและผู้สอนจะต้องร่วมกนัในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และการให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สาํหรับการ

ปรับปรงุหลักสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสตูรและได้บัณฑติ

เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
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5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

  5.1  การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

         หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือระดมสมองในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตรและดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย) วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอื่นๆของหลักสตูรว่าถูกต้องตามหลักวิชา มีความ

สอดคล้องกับสาระความรู้  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชัดเจน ความทันสมัย ความสามารถ

แข่งขันได้ และความเป็นไปได้ในทางปฏบิัติจริง แล้วจึงปรับแก้หลักสูตรเพ่ือดาํเนินการตามระเบียบขั้นตอน

การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไปและกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ  

  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

         หลักสตูรให้ความสาํคัญกบัการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคาํนึงถึงคุณวุฒิทางด้าน

การบริหารการศึกษาหรือสัมพันธ์กับรายวิชา ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้

นิสิตได้รับความรู้  ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ที่รู้ จริง นอกจากน้ีหลักสูตรยังให้

ความสาํคัญกบัการกาํหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อและลักษณะของนิสติ เพ่ือให้

นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเตม็ตามศักยภาพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สามารถให้

คาํปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงขั้นการดาํเนินงาน การสอบป้องกนัและการเผยแพร่งานวิจัยจน

สาํเรจ็การศึกษา 

  5.3  การประเมินผูเ้รียน 

         คณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกนัประชุมพิจารณา มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.5 ให้

สอดคล้องกนัและให้นิสติได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร และมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ในหลักสูตรฯ ซ่ึงในแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ

ประเมินที่หลากหลายจากสิ่งที่นิสติได้เรียนในรายวิชาน้ัน และประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ

เรียนรู้ ที่กาํหนดไว้ และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณา 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

  6.1  การบริหารงบประมาณ 

         คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจาํปี ตั้งงบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้เพ่ือ

จัดซ้ือตาํรา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณแ์ละวัสดุครภุัณฑอ์ย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

  6.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

         คณะศึกษาศาสตร์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนักบัคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยในด้าน

อาคารสถานที่ ห้องเรียน เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนในส่วนของตาํรา หนังสอือ้างองิ หนังสอืพิมพ์
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และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งปริญญานิพนธแ์ละฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

นิสิตสามารถใช้บริการสาํนักหอสมุดกลางและที่หอสมุดองครักษ์ซ่ึงให้บริการทั้งระบบปกติและออนไลน์ 

นอกจากน้ีนิสิตสามารถขอใช้บริการได้ที่หอสมุดแห่งชาติ สาํนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านบริการ

เครือข่าย รวมทั้งห้องสมุดหรือศูนย์เอกสารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และเน่ืองจากคณะ

ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก่อตั้งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมีตาํราและ

เอกสารหายากสาํหรับนิสติได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 

  6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

        คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์และสาํนักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหาตาํรา 

หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลค็โทรนิคส์เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตให้

ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

         ตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซ้ือสื่อ  วัสดุ และครุภัณฑท์ี่เป็นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละ

ปีจากงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ในกรณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม มีการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏบิัติเป็นลายลักษณอ์กัษร 

          จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้  ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตรมาเป็น

อาจารย์พิเศษ มีห้องเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอสาํหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งประสบการณ ์และมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

    6.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

   มีการประเมินผลและการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสอื ตาํรา วารสารและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆที่จาํเป็นจากการสอบถาม สาํรวจความคิดเหน็ของนิสติและ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่ประจาํห้องสมุด ทาํการบริการอาจารย์และนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและ

ประเมินสื่อและวัสดุอปุกรณโ์ดยตรงและดาํเนินการปรับปรงุแก้ไข  และมีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะ

ศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ 

อปุกรณต่์างๆและปรับปรงุแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้เป็นประจาํทุกสปัดาห์ 
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7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่1 

2559 

ปีที ่2 

2560 

ปีที ่3 

2561 

ปีที ่4 

2562 

ปีที ่5 

2563 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

/ /  /  /  / 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

/  /  /  /  / 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/  /  /  /  / 

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

/  /  /  /  / 

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

/  /  /  /  / 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

/  /  /  /  / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-  /  /  /  / 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

/  /  /  /  / 

(9) อาจารย์ประจาํหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

/  /  /  /  / 

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

/  /  /  /  / 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-  /  /  /  / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-  -  /  /  / 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

    กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการประเมินความเหน็หรือข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้าน

หลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้

และวิธกีารสอนและอธบิายกระบวนการที่จะนาํผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุแผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

    การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน โดยการประเมินของนิสิตในแต่ละ

รายวิชา การสงัเกตการณข์องอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรหรือหัวหน้าภาค การพิจารณาจากประมวล การสอน

รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ ของนิสิตในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นใน

หลักสตูรเดียวกนั การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จาํนวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญเพ่ือนาํผล

ที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคลดังน้ี 

1) นิสติและบัณฑติ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑติและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย โดยการศึกษาสาํรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและสภาพการณ์ของหลักสูตรตลอดจนความ

ต้องการในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลักสูตรโดยศึกษา สาํรวจสาระและโครงสร้างของหลักสูตร การผลิต

บัณฑิต ว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและสังคมปัจจุบัน

สอดคล้องกบัความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับความต้องการที่จะ

เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ การนําประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานในชีวิตจริงโดยการสาํรวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบโดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/ผู้บริหาร

สถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษามาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรงุ 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 การประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานที่ระบุโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสติรวมทั้งกระบวนการในการวางแผน

ปรับปรงุหลักสตูรและแผนกลยุทธจ์าก 

    1. รวบรวมข้อมูลที่ได้ทาํการศึกษา สาํรวจจากบุคลากรต่างๆ ตั้งแต่นิสติ บณัฑติ ผู้ใช้บณัฑติ  

และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

    2. วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลตามข้อ 1 จากการร่วมประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและคณาจารย์ประจาํหลักสตูร 

    3. เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุและแผนกลยุทธใ์นการพัฒนาหลักสตูร 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

ภาคผนวก ข   สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรงุหลักสตูร  

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณหีลักสตูรปรับปรงุ) 

ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุหลักสตูร 

ภาคผนวก ช   ตารางวิเคราะห์เน้ือหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทยีบกบัสาระความรู้และสมรรถนะ 

        ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกต์ามข้อบงัคับคุรสุภาว่าด้วย 

       มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

   

ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา  

พ.ศ.2559 
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52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 



59 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 



62 

 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 



71 

 

 

 



72 

 

 

 



73 

 

 

 



74 
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ภาคผนวก ข 

   

สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรงุหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค   

 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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79 
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สรุปผลประชาพจิารณร่์างหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

--------------------------------------------------------------------------- 

  การทาํประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ.2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึงดาํเนินการขึ้นเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ ์

พ.ศ.2559 เวลา 08.30–16.30 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสนิธ ์ช้ัน 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

โดยการตรวจสอบและประเมินและวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริพรรณพิทกัษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธ ์วิจิตรพัชราภรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑเ์จริญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและวิจัยการศึกษา 

4) ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

5) ดร.พรศรี ฉิมแก้ว     อดีตผู้อาํนวยการสาํนักมาตรฐานวิชาชีพ  

สาํนักงานเลขาธกิารคุรสุภา 
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1.ช่ือหลักสตูร 
     

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
     

4. จาํนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 
  

*
   

*ให้เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรองใบประกอบวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 รูปแบบ  
  

 

 

 

 

 

 

5.2 ภาษาที่ใช้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 การรับเข้าศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

*
  

*ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในส่วนปริญญาตรีและมีประสบการณก์ารทาํงาน 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

*
  

*เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบัน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษา  

 

    

 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ

เหน็ชอบหลักสตูร 

   
*
  

*ให้ระบุปีที่เผยแพร่หลักสตูรเป็นปีที่คาดว่าจะมีผู้สาํเรจ็การศึกษา  

(ปี พ.ศ.2561) 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

 

 

 

*
 

**
  

*ระบุคุณวุฒิการศึกษาเรียงลาํดับจากปริญญาเอก-โท-ตรี 

**ให้สอดคล้องกบั มคอ.2 และตาํแหน่งที่ระบุคือตาํแหน่งทางวิชาการ 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่

จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

      10.1  สถานการณห์รือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

 

 

 

 

*
 

**
  

*ปรับปรงุให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละการพัฒนาทางเศรษฐกจิเพ่ิมเตมิ 

**เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมประสทิธภิาพ
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

การบริหารของหน่วยงาน 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 แล10.2 ต่อการพัฒนา

หลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิ 

ของสถาบัน 

 

 

 

 

*
  

 

 

*ปรับปรงุการเขียนเรียบเรียงให้เหน็ผลของการพัฒนาหลักสตูรกบัพันธกจิ

มหาวิทยาลัย 

12.  ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

1.1 ปรัชญา 

     

1.2 ความสาํคัญ   
     

1.3 วัตถุประสงค์ 
  

*
 

**
  

*ปรับปรงุการเขียนวัตถุประสงค ์

**ระบุมากเกนิไป ควรเน้นให้เหน็ผลที่เป็นหลักๆ เช่น มีความรู้ความเข้าใจใน

ด้านการบริหาร มภีาวะผู้นาํ สามารถประยุกต์ความรู้ เพ่ือการพัฒนางานและ

สงัคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
     

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

     

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

 

   
*
  

*เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวภิาค 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
     

2. การดาํเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

   
*
  

*ปรับวัน-เวลาการดาํเนินการเรียนการสอนแบบอาเซียน (ส.ค.-ธ.ค., ม.ค.-

พ.ค.) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 

   
*
  

*เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวภิาค 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 

   
*
  

*หากระบุปัญหาใด ให้ระบุการเตรียมการณป้์องกนัแก้ไขที่สอดคล้องไว้ 

2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / 

ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเรจ็การศึกษาใน

ระยะ 5 ปี 

     

2.6งบประมาณตามแผน 
     

2.7 ระบบการศึกษา 
     

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการ

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

     

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร  

           3.1.1 จาํนวนหน่วยกติ    

  
*
 

**
  

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร  
     

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
     

2. หมวดวิชาบังคับ 
     

3. หมวดวิชาบังคับเลือก 
     

4. หมวดวิชาเลือก 
     

     5.ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์  
     

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

     3.1.4.1 แผน ก (2) 

     

    3.1.4.2 แผน ข 
     

คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาพื้ นฐานของ

การศึกษา 

พฐ 501 ประเดน็ทางปรัชญาและสงัคมของ

การศึกษา 

พฐ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา    

พฐ 503 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   

     

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาบงัคบั 

บหศ 501  หลักการทฤษฎีทางการบริหาร

การศึกษา   

     

บหศ 502  คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ

สาํหรับนักบริหาร                                 

     

บหศ 503   การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

     

บหศ 504  การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษา     

     
*ช่ือรายวิชาควรเน้นเป็น “การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางบริหารการศึกษา” 

บหศ 505  การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา                       
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือก 

บหศ 521 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา                                           

     

บหศ 522 ยุทธศ์าสตร์การบริหารและการจัดการ

สถานศึกษา                            

     

บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษา   

     

บหศ 524  การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากร

ทางการศึกษา                                         

     

บหศ 525  ยุทธศ์าสตร์การสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้   

     

บหศ 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์

ระบบงาน                                       

     

บหศ 527 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การกบัการบริหารการศึกษา   

     

บหศ 528 ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษากบั

ชุมชน   

     

บหศ 529  การนิเทศการศึกษากบัการพัฒนา

หลักสตูร 

     

บหศ 530  การพัฒนาหลักสตูร 
     

บหศ 532 สถติิเพ่ือการวิจัย 
     

บหศ 533 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา                                 

     

บหศ 534  การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยองิชุมชน

เป็นฐาน                                      

     

บหศ 535  การวิจัยเชิงปฎิบัติการทั่วทั้งโรงเรียน    
     

บหศ 536  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
     

บหศ 537  การศึกษาอสิระทางการบริหารการ

การศึกษา 

     

คําอธิบายปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์  

บหศ 698  สารนิพนธ ์

     

บหศ 699  ปริญญานิพนธ ์
     

*ห้วข้อ 3.1 ให้พิจารณาเทยีบเคียงให้เป็นไปตามข้อบังคบัคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรสุภาพ เร่ือง การรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศกึษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 

** พิจารณารายวิชาที่ระบุเป็นบังคับเลือก อาจเขียนรวมเป็นหมวดวชิาบังคบัโดยเฉพาะรายวิชาฝึกปฏบิัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาต้องระบุ

เป็นรายวิชาบังคับ 
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตาํแหน่ง

และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

   
**
  

3.2.2 อาจารย์ประจาํหลักสตูร 
   

**
  

3.2.3 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปฏบัิติงานบาง

เวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   
**
  

**ตรวจสอบนิยามและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร อาจารย์ ประจาํ

หลักสตูร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปฏบิัติงานบางเวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม

(การฝึกงาน/สหกจิศึกษา)(ถ้ามี) 

     

5 . . ข้อกําหนดเกี่ ยวกับการทําโครงงานหรือ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 คาํอธบิายโดยย่อ 

     

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     

5.3 ช่วงเวลา 
     

5.4 จาํนวนหน่วยกติ  
     

5.5 การเตรียมการ 
     

5.6 กระบวนการประเมินผล 
     

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
     

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

   
**
  

1.2 ด้านความรู้ 
     

      1.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
     

      2.4  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

     

     2.5 ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

**เทยีบเคียงกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอดุมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน กาํหนดกลยุทธก์ารสอนและประเมินให้สอดคล้อง 

กบัผลการเรียนรู้รายด้าน 

3.แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

หมวดวิชาพื้ นฐานการศึกษา  

พฐ 501 ประเดน็ทางปรัชญาและสงัคมของ

การศึกษา 
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

พฐ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา 

พฐ 503 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

หมวดวิชาบงัคบั 

บหศ. 501  หลักการทฤษฎีทางการบริหาร

การศึกษา                                           

บหศ 502  คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํ

สาํหรับนักบริหาร                             

บหศ.503   การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

บหศ. 504  การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษา                                           

บหศ. 505  การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา                   

     

หมวดวิชาเลือกบงัคบั 

บหศ.511  ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา 

บหศ.512 การฝึกประสบการณ์การบริหาร

การศึกษา 

หมวดวิชาเลือก 

บหศ 521 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา                                           

บหศ 522 ยุทธศ์าสตร์การบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษา                                        

บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษา   

บหศ 524 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากร

ทางการศึกษา                                          

บหศ 525ยุทธศ์าสตร์การสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้   

บหศ 526 การพัฒนาองค์การและการวิเคราะห์

ระบบงาน                                             

บหศ 527 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การกบัการบริหารการศึกษา   

บหศ 528 ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษากบั

ชุมชน   

บหศ 529  การนิเทศการศึกษากบัการพัฒนา

หลักสตูร   
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

บหศ 530  การพัฒนาหลักสตูร 

บหศ 531 สมัมนาแนวโน้มและปัญหาการวิจัย

การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บหศ 532 สถติิเพ่ือการวิจัย 

บหศ 533 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหาสถาน

ศึกษา                                                

บหศ 534  การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยองิชุมชน

เป็นฐาน                                             

บหศ 535  การวิจัยเชิงปฎิบัติการทั่วทั้งโรงเรียน    

บหศ 536  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

บหศ 537  การศึกษาอสิระทางการบริหารการ

การศึกษา 

ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์  

บห 698  สารนิพนธ ์

บห 699  ปริญญานิพนธ ์

     

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับ

คะแนน (เกรด) 

     

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ

นิสติยังไม่สาํเรจ็การศึกษา 

     

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก

นิสติสาํเรจ็การศึกษา  

     

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
     

หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย ์  

1.การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
     

2.การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
     

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 

1. การบริหารหลักสตูร 
     

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     

3. การบริหารคณาจารย์ 
     

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

การสอน 

     

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสติ 
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ประเด็น/หวัขอ้ ความคิดเห็น/ขอ้สงัเกตผูท้รงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ดร.พรศรี ดร.วิลาวลัย ์ ผศ.ดร.

วิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.

อรวรรณ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

     

7. ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 

   
**
  

**มีการรายงานในปัจจุบัน 12 ตัวบ่งช้ี 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 
     

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 
     

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 

     

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 

   

รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณหีลักสตูรปรับปรงุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 



94 
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99 
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ภาคผนวก จ  

  

ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   เรือเอก  อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  lieutenant ApiteeSongbundit 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน         ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

         คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      081-8709908 

Email          Apichat.song@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ําเร็จ 

ส.บ. สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2534 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

กศ.ม. สขุศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การบริหารการศึกษา, การประกนัคุณภาพการศึกษา, สขุศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธานินทร์ นุชประดิษฐ์, อภธิร์ี ทรงบัณฑติและธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลง

ที่สามารถพยากรณจ์รรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาสงักดัสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วารสาร Veridian ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์และศิลปะ. 10(1): 1-15. 

นฤภพ ขนัทบัไทย, ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล, จารวุรรณ พลอยดวงรัตน์, อภิธร์ี ทรงบัณฑติ. (2559). กลยุทธ์

การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25): 

104-115. 
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อธคุิณ สนิธนาปัญญา,อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์, ราชันย์ บุญธมิาและวีระ สภุากจิ. (2558). การพัฒนาโครงสร้าง

ความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุในการทาํงานของครสูงักดักรุงเทพมหานคร. 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 2558(3): 15-32. 

มณฑา พลรักษ์,อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์ และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การพัฒนาตัวบ่งช้ี

ความรับผดิชอบต่อสงัคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า. 

วารสารคณะมนุษศาสตร ์วทิยาลยันครราชสีมา : JOURNAL OF NMC ปีที่ 9, 2558. 

ธนัตติยา จาตรุนต์, อภธิร์ี ทรงบัณฑติย์,และอนันต์ มาลารัตน์. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาพ

องค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3. รายงานการ

 ประชมุสมัมนาการบริหารการศึกษาระดบัชาติ ครัง้ที ่1. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 31-40.  

อธคุิณ สนิธนาปัญญา, อภธิร์ี ทรงบัณฑติย์, ราชันย์ บุญธมิาและ วีระ สภุากจิ. (2557). การบริหารความสขุ 

ในสถานศึกษา. วารสารสทุธิปริทศัน,์ 28(88): 15-32. 

พระมหามงคล สารินทร์, อภธิร์ี ทรงบัณฑติย์,และสมชาย เทพแสง. (2556). การบริหารงานตามแนวพุทธ

ธรรม. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 84- 88. 

กณัฑก์ณฐั สวุรรณรัชภม์ู, สมชาย เทพแสง, ทศันา แสวงศักดิ์และอภธิร์ี ทรงบัณฑติย์. (2556). หลักสตูร

ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธส์าํหรับพยาบาลงวิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสขุ จังหวัดกรงุเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 10(19): 100-110. 

ปรตี ประทุมสวุรรณ,์ อภิธร์ี ทรงบัณฑติและอนันต์  มาลารัตน์. (2555). การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํทาง

วิชาการที่สามารถพยากรณก์ารดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 9(16): 39-54. 

ณฐาภพ ระวะใจ, อนันต์ มาลารัตน์และอภธิร์ี  ทรงบัณฑติย์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกนัการ

เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขต

กรงุเทพมหานคร. วารสารวชิาการศรีปทมุ, 9(1): 113-120. 

สมชาย เทพแสง,อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์และสรภัคสรณ ์ฉัตรกมลทศัน์.(2553). การศึกษาสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาํวิสยัทศัน์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่

เขตพ้ืนที่ภัยพิบัติสนึามิ. วารสารบริหารการศึกษา, 2553(12): 1-10.  

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

EA899 ปริญญานิพนธ ์(Dissertation) 

CUR771 หลักสตูร ทฤษฎแีละการปฏบิัติ (Curriculul Theories and Practices) 

PG742 สมัมนา สงัคม ปรัชญา จติวิทยา และประวัติศาสตร์การศึกษาไทย (Seminar in Social, 

Philosophical, Psychological and Thai Historical Education) 

RS734 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา (Educational Policy Analysis) 

EA892 การฝึกประสบการณท์างวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational 

Administration) 

EA741 ภาวะผู้นาํทางการบริหาร ทฤษฎ ีการวิจัยและการปฏบิตั ิ(Managerial Leadership: Theory, 

Research and Practices) 

EA891 การศึกษาอสิระ (Independent Study) 

EDA712 สมัมนาการวิจยัทางการบริหารและการจดัการการศึกษา (Seminar in Educational 

Administration Research) 

EDA702 สมัมนาปัญญาศึกษาและการพัฒนาจริยธรรม (Seminar in Intellectual Study and Moral 

Development)  

EDA719 การศึกษาอสิระทางการบริหารและการจดัการการศึกษา (Independent Study in Educational 

Administration and Management) 

EDA721 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational 

Administration and Management) 

EA618 การพัฒนาและการประกนัคุณภาพการศึกษา (Development and Quality Assureance in 

Education) 

HE 501 การบริหารทางสาธารณสขุ (Public Health Administration) 

HE552 ระเบียบวิธกีารวิจัยทางสขุศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์ (Researc Methods in Health Education 

and Behavioral Science) 

HE522 การบริหารงานสาธารณสขุ (Public Health Administration) 

HE621 สมุนไพรเพ่ือการรักษา (Herbs for Health) 

EA651 สมัมนาทางการบริหารการศกึษา (Seminar in Educational Administration) 

EA618 การพัฒนาและประกนัคุณภาพทางการศึกษา (Development an dQuality Assurance in 

Education) 

EA653 สมัมนาการวิจยัทางการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration Research) 

EA533 การพัฒนาภาวะผู้นาํทางการศึกษา (Academic Leader and School Improvement) 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

EA688 การจัดการโครงการระดับปริญญาโท (Master’s Project) 

EA661 การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารศึกษา (Research and Development in Educational 

Administration) 

EA672 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางการบริหารการศึกษา (Internship in Educational 

Administration and Management) 

EDA501 หลักการและทฤษฎกีารบริหารและการจดัการศึกษา (Principle and Theory in Educational 

Administration and Management) 

EDA502 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นาํ สาํหรับนักบริหาร (Moral, Ethic and Leadership for 

Administrators) 

EDA513 สมัมนาปัญหาการวิจัยทางพ้ืนฐานการบริหารการศึกษา (Seminar in Problems and Research 

in Educational Administration and Management for Basic Education) 

EDA517 การพัฒนาและประกนัคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assureance and 

Development) 

ED341 การรับรู้จริยธรรมทางสงัคม (Social Consciousness and Ethics) 

HE371 ค่านิยม เจตคติ กบัพฤติกรรมสขุภาพ (Vulues, Attitude & Health Behavior) 

HE 416 เพศศึกษา (Sexuality Education) 

HE462 หลักการบริหารงารสาธารณสขุ (Principles and Administration  of Health Education) 

SWU201 บูรณาการ 1 (Integration I) 

HE100 สขุภาวะกบัการใช้ชีวิต (Health Lifestyle) 

HE325 การใช้ยาเบื้องต้น (Fun of Nursing and Drug Administration) 

HE352 วิจัยทางสขุศึกษา (Research in Health Education) 

HE463 การฝึกประสบการณท์างสขุศกึษา (Health Field Experience) 

SWU202 บูรณาการ 2 (Integration2) 

SWU145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชิงสร้างสรรค ์(Wellness and Health Lifestyle) 

SWU301 บูรณาการ 3 (Integration 3) 

ED433 กลยุทธก์ารจัดการความรู้ (Strategies for Knowledge Management) 

ED426 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 

ED455 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 

ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 

ED361 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 
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5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

สถานภาพ 

1.การวิเคราะห์สภาพองค์การของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาม

เกณฑร์างวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

2554 หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวจนัทรศัม ์ภูติอริยวฒัน ์

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ms. Jantarat Phutiariyawat 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน         ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

         คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       081-3094799 

Email           jantarat@swu.ac.th , jantaphu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

 

ความเช่ียวชาญ 

1. การบริหารการศึกษา 
2. การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา 
3. ภาวะผู้นาํทางการศึกษา 
4. การประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
5. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
6. การวางแผนการสื่อสารมวลชน 

7. กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 
8. พฤติกรรมองค์กรและผู้บริโภค 

 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

วาสนา มณเีรือง, จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์, ราชัน บุญธมิา. (2559). รปูแบบการพัฒนาครเูก่งครดูีของ   

          สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน ์มจร. 4(2): 260-278. 

 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ําเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2534 

ว.ม. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 
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วรันธร เฉลิมโฉม,จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์,อรรณพ โพธสิขุ. (2559). การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเพ่ือ 

          เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นาํสาํหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา.   

          วารสารวชิาการนวตักรรมสือ่สารสงัคม, 1(4): 33-47. 

อมรเทพ สนีวนสงู, อรรณพ โพธสิขุ, จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์. (2559). ความคดิเหน็ต่อการเข้าร่วม 

          กจิกรรม  นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.วารสารวชิาการ Veridian E-        

          Journal มหาวทิยาลยัศิลปากร (มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละศิลปะ), 9(1): 1053-1065. 

อนุพันธ ์คาํปัน, จารวุรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธสิขุ, จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์. (2558). การศึกษา 

          องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสตินักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร.  

          วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2 (มกราคม-ธนัวาคม): 299-313. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ปิยวัชร์ สทุธวินิช, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์, จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนา 

          รปูแบบการบริหารกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสงัคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนระดบั 

          มัธยมศึกษา. รายงานการประชมุวชิาการและนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ ครัง้ที ่3: 327-311.  

          มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปทุมธานี. 

วาสนา ประสงค์งาม,จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์,จักรกฤษ์ โปณะทอง. (2559). ความคดิเหน็ของนิสติช้ันปี 

ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา 

          แห่งชาติ (องค์การมหาชน). รายงานการประชมุสวนสนุนัทาวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่4: 701- 

          713. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา. กรงุเทพมหานคร. 

อนุพันธ ์คาํปัน,จารวุรรณ สกุลคู,อรรณพ โพธสิขุ,จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์. (2559). การพัฒนากจิกรรม 

          เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสตินักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร  

          กรณศีกึษานิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ. รายงานการประชมุวชิาการระดบัชาติ SMARTS  

          ครัง้ที ่6: 781-790. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรงุเทพมหานคร. 

เพญ็สริิ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี,จันทรัศม์ ภตูิอริยวัฒน์, วรวุฒิ สภุาพ.  

          (2556). กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสงัคมสมัยใหม่. รายงาน 

          การประชมุวชิาการ: การวจิยัทางการศึกษา ระดบัชาติ ครัง้ที ่2 พลงัการเรียนรูก้า้วสูส่ากล: 21- 

          32. กรงุเทพมหานคร: เอดิสนั เพรสโปรดักส.์ 

 

3 .  หนงัสือ ตํารา 

 - 
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4.  ภาระการสอนและการพฒันานสิิต 

 

5.   งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

1.ปัจจัยพยากรณก์ารรู้ เท่าทนัสื่อของนักศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553 หัวหน้า

โครงการ 

2.กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบ

อาหารท้องถิ่นในสงัคมสมัยใหม่. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย 

3.ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและปัจจัยส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกบัจิตวิญญาณความเป็นครขูอง

นิสติวิชาชีพครสูถาบันอดุมศึกษาของรัฐ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2558 หัวหน้า

โครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

ED111 จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู(Consciousness and Ethics for Teacher Profession) 

ED211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา (Educational Paradigms) 

ED312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค (Negotiaiong Consumer Culture) 

ED461 การบริหารและการจัดการศกึษา (Education Administration and Management) 

ED361 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 

ED362 การศึกษากบัการพัฒนาชุมชน (Education  and Community Development) 

SWU365 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Principles of  Modern Management) 

FE501 ชีวิตกบัการศกึษา (Life and Education) 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ธีระภาพ   เพชรมาลยักุล 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Theeraphab  Phetmalaikul 

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์ 

ทีทํ่างาน     ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-6495000  โทรศพัทมื์อถอื 0816826030 

Email       ptheeraphab@gmail.com, theeraphab@swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2536 

ศศ.บ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2543 

ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2547 

ค.ด. วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550 

 

ความเช่ียวชาญ 

 1. การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นาํ การวางแผนและนโยบาย การจัดการเรียนรู้ 

 2. ระเบียบวิธวิีจัยทางศึกษาศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 3. สถติิการวดัประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 5. การบริหารและพัฒนาประสทิธภิาพคุณภาพองค์การ  

 6. จิตวิทยาการศกึษาและประสบการณด้์านผู้มีความสามารถพิเศษ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นฤภพ ขนัทบัไทยและธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธก์ารบริหาร

จัดการเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารครุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560, 77-83. 

นฤภพ ขนัทบัไทย, ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล, จารวุรรณ พลอยดวงรัตน์, อภิธร์ี ทรงบัณฑติ. (2559). กลยุทธ์

การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25), 

104-115. 
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ธญัมัย แฉล้มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์และ ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559). 

ประสทิธผิลของหลักสตูรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นาํเชิงจริยธรรมสาํหรับครผูู้ช่วยโรงเรียน

ระดับมัธยมศกึษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25), 1-9. 

ชินะโอภาส สะพานทอง, อษุากร พันธุว์านิช, อนันต์ มาลารัตน์และธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2558).  

การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการศึกษาอนาคตภาพการจัดการนันทนาการของศูนย์กฬีา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567). วารสารคณะพลศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 18 (2): 24-34. 

ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล. (2557). การประเมินความต้องการจาํเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์วิจัย 

ของนิสติบัณฑติศึกษาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวจิยัทางการศึกษาม 

8(2): 86-103. 

ชัชวิทย์  สงวนภักร์, ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุลและพาสนา จุลรัตน์. (2557). ผลของการพัฒนาโปรแกรมการ

เสริมสร้างความสขุในการเรียนตามแนวจติตปัญญาศึกษาของนิสติระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ 

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 Multi-

indicators Measurement Models of Research Utilization With Unequal Disturbance Variance. 

Research Methodology Journal of Chulalongkorn University, 22(2): 215-241. 

ธรีะภาพ 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.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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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ธญัมัย แฉล้มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์และ ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559).  

การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นาํเชิงจริยธรรมสาํหรับครผูู้ช่วยโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา. รายงานการประชมุการวจิยัทางการศึกษาระดบัชาติ ครัง้ที ่4 “พลงัการเปลีย่นแปลงสู่

การพฒันาการศึกษาไทย”. วันที่ 14 กนัยายน พ.ศ.2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองและ

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. 

ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล, มลิวัลย์ ลับไพรี, สมุามาลย์ พงษ์ไพบูลย์และบุษยารัตน์  จนัทร์ประเสริฐ. (2554). 

กรอบโครงสร้างแนวทางการวิจัยพัฒนาคู่มือจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและจิตวิทยาการพัฒนาเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย. รายงานการประชมุวชิาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค์จากสงัคมไทยสูส่งัคมโลก: 13-

32. 22 กรกฎาคม 2554; กรงุเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุลและวีระวัฒน์  อทุยัรัตน์. (2554). การพัฒนาแบบวัดสดัส่วนการกระจายอาํนาจ

บริหารเพ่ือระบุรปูแบบการกระจายอาํนาจบริหารการศึกษาองิกรอบแนวคิดม๊ินซ์เบิร์กของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรงุเทพมหานคร. 

Proceedings The International and National Conference on Developing Real-Life Learning 

Expereices: Innovation and Technology: DRLE2011): 202-213. 29 เมษายน 2554; 

กรงุเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

คณะบรรณาธกิาร. (2548). สาํเพง็ ประวติัศาสตรช์มุชนชาวจนีในกรุงเทพฯ (จัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสฉลอง 

50 พรรษาสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี โดยศนูย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย). กรงุเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
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4.  ภาระการสอน  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

EDA 513 สมัมนาปัญหาและการวิจัยการบริหารและการจัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(Seminar in Problem and Research in Educational Administration and Management) 

PDC 822 การออกแบบการสอนและฝึกอบรม (Training and Instructional Design) 

RHP 713 กาย จิต สมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ (Body, Mind, Brain and Human Learning) 

RHP 711 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดศักยภาพมนุษย์ (Human Potential Measurement 

Instruments Design and Development) 

AP 705 การวิจัยผสานวิธ ี(Mixed-method Research) 

AP 891 หัวข้อปัญหาทางจิตวิทยา (Topics in Psychology) 

PDC823 การสมัมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา (Seminar in Educational Psychology 

Research) 

PDC824 การฝึกปฏบิัตงิานทางจติวิทยาการศึกษา (Practicum in Educational Psychology) 

PDC 826 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) 

RHP881 สมัมนาปริญญานิพนธดุ์ษฎบีัณฑติ (Seminar in Doctoral Dissertation) 

RHP992 ปริญญานิพนธดุ์ษฎบีัณฑติ2 (Doctoral Dissertation II) 

RHP994 ปริญญานิพนธดุ์ษฎบีัณฑติ4 (Doctoral Dissertation IV) 

EP 301 จิตวิทยาการศกึษา (Educational Psychology) 

RHP 612 กระบวนทศัน์ของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ (Paradigm of Human Learning Process) 

PDC623 การสมัมนามุมมองจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน  

(Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective) 

PDC624 การฝึกปฏบิัตงิานทางจติวิทยาการศึกษา 1 (Practicum in Educational Psychology I) 

RHP791 ปริญญานิพนธม์หาบัณฑติ 1 (Master’s Thesis I) 

FE 501 ชีวิตกบัการศกึษา (Life and Education) 

RHP681 การสมัมนาปริญญานิพนธม์หาบัณฑติทางจิตวิทยาการศกึษา  

(Seminar in Educational Psychology Master Thesis) 

AP 503 การวิจัยเชิงปริมาณทางจติวิทยาประยุกต ์ (Applied Quantitative Research) 

AP 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต ์(Applied Qualitative Research) 

AP 623 การปรับพฤตกิรรม (Behavior Modification) 

ED 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 

PSY216 จิตวิทยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Psychology) 

PSY213 ความคดิสร้างสรรค์ (Introduction to Creativity) 

PSY 214 จิตวิทยาสงัคม (Introduction to Social Psychology) 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 

PSY 425 สมัมนาปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยาการแนะแนว  

(Seminar in Problem and Trend of Guidance Psychology) 

SWU 371 ความคดิสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creative, Innovation and Technology) 

ED 241 จิตวิทยาสาํหรับคร ู(Psychology for Teachers) 

ED 323 จิตวิทยาสาํหรับคร ู(Psychology for Teachers) 

GU323 การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว (Research in Guidance Psychology) 

GU 427 การฝึกปฏบิัตงิานทางจติวิทยาการแนะแนว (Practicum in Guidance Psychology) 

ED561 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ (Internship in Education)    

ED 591 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ1 (Internship in Education1) 

ED 592 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ2 (Internship in Education2) 

PSY 412 การศึกษาอสิระ (Independent Study) 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ด ้

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบ 

ประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

สถานภาพ  

1.รปูแบบการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริม

คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: 

แบบแผนวิจัยผสานวิธ ี

ทุนอดุหนุนการวิจัยจากสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการ

วิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

2.การศึกษาโครงสร้างทางจิตของเดก็

ปฐมวัยในวัฒนธรรมยโรปและเอเชีย

โดยใช้โมเดลทาวิสตอค” (งานวิจัยร่วม

ระหว่างนักวิจยัไทยและออสเตรีย).  

 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจากสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการ

วิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และ Research Unit 

“Psychoanalysis and 

Education” (Department of 

Educatioin), University of 

Vienna, Austria 

 

 

 

 

2555 นักวิจัย 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบ 

ประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

สถานภาพ  

3.การพัฒนาแบบประเมินการใช้

ประโยชน์วิจัยและการพัฒนาโมเดลการ

วัดการใช้ประโยชน์วิจัยของนิสติ

บัณฑติศึกษาทางศึกษาศาสตร์ในการ

พัฒนางานวิจยัทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนอดุหนุนการวิจัยจากเงินรายได้

คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

4.การพัฒนาเชิงบูรณาการของการ

ท่องเที่ยวที่ย่ังยืนในอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํา้

โขง (แผนงานวิจัย 

การพัฒนาเชิงบูรณาการของการ

ท่องเที่ยวที่ย่ังยืนในอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํา้

โขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้า

ทาย (ผู้อาํนวยการแผนงานวิจัย: ศ.ดร.

ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด  และหัวหน้า

โครงการวิจัยโครงการย่อยที่ 1 

“การศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ 

(เน้นจีนและเอเชีย) และตลาดเดิม 

(เน้นยุโรป)” 

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

สาํนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2547-2554 

2547-

2554 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ย่อย และ 

นักวิจัยใน

แผนงานวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายสมบูรณ ์บูรศิริรกัษ ์

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr.Somboon Burasirirak 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน         ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

         คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       081-3165572 

Email           somburak62@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ําเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2530 

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539 

กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การบริหารการศึกษา, สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

สมบูรณ ์บูรศริิรักษ์.(2558). การบริหารเครือข่ายการศึกษา (Network Educational Administration).  

สารานุกรมศึกษาศาสตร.์ (ฉบับเฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พุทธศักราช 2558): 16-22. 

สมบูรณ ์บูรศริิรักษ์. (2559). การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ

พยากรณก์ารบริหารจัดการสถานศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา 

มศว., 13(24): 79-91. 

มาตา แก้วเซ่ง, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์. (2559). การพัฒนาตัวบ่งช้ีการคิดเชิงกลยุทธข์อง

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน.  วารสารวจิยัและพฒันาหลกัสตูร, 6(1): 49-67. 

ปิยวัชร์ สทุธวินิช, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์. (2558). การพัฒนาผู้เรียนด้านกจิกรรมเพ่ือ

สงัคมและสาธารณประโยชน์. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 51-59. 
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ธญัมัย แฉล้มเขตต,์ สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศริิรักษ์. (2558). ภาวะผู้นาํเชิงจริธรรม 

คุณลักษณะที่ควรส่งเสริมสาํหรับคร.ู วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(22): 71-80. 

ณพล คาํแก้ว, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์.  (2558). สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อภาวะผู้นาํวิสยัทศัน์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2.  

วารสารบริหารการศึกษา มศว., 12(23): 138-149. 

ธรีธร สธุธีร, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์. (2559).  ภาวะผู้นาํทางวิชาการของครยุูคใหม่.  

วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24): 54-61. 

ธญัยธรณ ์สภุคัเลิศ, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์.  (2559).ภาวะผู้นาํวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร

โรงเรียนยุคโลกาภิวัตน์.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24): 92-98. 

ฉัตรกุล เอื้อพิพัฒนากุล, สมชาย เทพแสง และสมบูรณ ์บูรศิริรักษ์. (2559).การพัฒนาองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งช้ีการจดัการคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาอาชีวศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร. วารสาร

บริหารการศึกษา มศว., 13(24): 99-106. 

ธญัมัย แฉล้มเขตต์, สมชาย เทพแสง, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์และ ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล. (2559). 

ประสทิธผิลของหลักสตูรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นาํเชิงจริยธรรมสาํหรับครผูู้ช่วยโรงเรียน

ระดับมัธยมศกึษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25), 1-9. 

จิตรี ฟุ้งกล่ิน, สมบูรณ ์บูรศริิรักษ์ และสมชาย  เทพแสง. (2559). บรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทมี

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.  

วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 10-20. 

รวิษฎา ถริวัชรภวูดล, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง. (2559, กรกฎาคม-ธนัวาคม). ภาวะผู้นาํการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทมีของครสูงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต4.  วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(25): 21-32. 

ธติิมาวดี สกุลศิลป์ศิริ, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์ และสมชาย เทพแสง.(2559, กรกฎาคม-ธนัวาคม). การบริหาร

กจิการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25): 33-43. 

ชญาดา  พันธย์าว, สมบูรณ ์บูรศิริรักษ์ และสมชาย  เทพแสง. (2559, กรกฎาคม-ธนัวาคม). ภาวะผู้นาํการ

เปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารบริหารการศึกษา มศว.,13(25): 56-66. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

 - 

3.  ตํารา/หนงัสือ  

 – 
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4.  ภาระการสอนและการพฒันานสิิต 

 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั 
แหล่ง

ทุน 

ปีงบประ

มาณ 

ทีไ่ดร้บั

ทุน 

สถาน

ภาพ 

1.การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่

สามารถพยากรณก์ารบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐาน 

ทุนวิจัย

เงิน

รายได้

คณะ

ศึกษาศ

าสตร์ 

 

พ.ศ. 

2557 

หัวหน้

า

โครงก

าร 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

ED361 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 

ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา (Educational Administration and Management) 

ED514 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education) 

EDA517 การพัฒนาและการประกนัคุณภาพการศึกษา (Development and Quality Assureance in 

Education) 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล      นายราชนัย ์ บุญธิมา 

ช่ือ-นามสกุล       RACHAN  BOONTHIMA 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน      ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-766-4051 

Email        rachan_2012_cr@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ําเร็จ 

กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541 

 

ความเช่ียวชาญ        

1.  หลักการศกึษา 

       2.  หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 

       3.  หลักการวิจัยการศึกษา และการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

4.  หลักการทางสถติิเพ่ือการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

      5.  หลักการพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

จิตรา จนัทราเกตุรวี, อจัจา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์,ราชันย์ บุญธมิา. (2559). แนวคิด 

ในการจดัการสหกจิศึกษาของสถานศึกษาและหลักการบริหารจัดการแบบญีปุ่นโมโนซคุริ.  

วารสารวทิยบริการ มหาวทิยาสงขลานครินทร,์ 2559(2): 154-161. 
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อธคุิณ สนิธนาปัญญา,อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์, ราชันย์ บุญธมิาและวีระ สภุากจิ. (2558). การพัฒนา 

          โครงสร้างความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุในการทาํงานของครสูงักดั 

          กรงุเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2558 (3):  

15-32. 

ปฎาวุฒิ สจุนิดามณชัีย, เบญจวรรณบุณยะประพันธ,์ ราชันย์ บุญธมิา. (2558). การยอมรับตนเองและ

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณค์วามฉลาดทาง จิตวิญญาณของครโูรงเรียนสงักดัสาํนักงาน  

เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวชิาการศิลปศาสตรป์ระยุกต์

, 2558(1): 115-126. 

ญาณ ีช่อสงูเนิน, ราชันย์ บุญธมิา, พัฒนา ชัชพงศ์.  (2558). ความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัย  

ที่ได้รับการจัดกจิกรรมเล่านิทานประกอบศิลปประดษิฐ์.วารสารวจิยัทางการศึกษา 2558(1): 56-64. 

สริินาถ ธงศิลา, ปริยาภรณ ์ตั้งคุณานันต,์ ราชันย์ บุญธมิา. (2558). ปัจจยัที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 กรงุเทพมหานคร. วารสารครุ

ศาสตรอุ์ตสาหกรรม, 2558(1): 266-274. 

เสกสรร มาตวังแสง,สริิมา ภญิโญอนันตพงษ์, บุญเชิด ภญิโญอนันตพงษ์, ราชันย์ บุญธมิา.  (2558).       

การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ันของแบบประเมินพฤตกิรรมสขุภาพของเดก็

ปฐมวัย. วารสารการพยาบาล การสาธารณสขุและการศึกษา, 2558(3): 12-22. 

อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์, ราชันย์ บุญธมิา, วีระ สภุากจิ.  (2558). การพัฒนาโครงสร้างความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุในการทาํงานของครสูงักดักรงุเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษา 

บวับณัฑติ, 2558(3): 75-86. 

อธคุิณ สนิธนาปัญญา,อภธิร์ี ทรงบัณฑติย์ และราชันย์ บุญธมิา. (2557). การบริหารความสขุในสถานศึกษา. 

วารสารสทุธิปริทศัน,์ 2557(88): 15-31. 

กลัยารัตน์ เมธวีีรวงศ์, จารวุรรณ พลอยดวงรัตน์, ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ, ราชันย์ บุญธมิา. (2557).          

การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นาํของครโูรงเรียนมาตรฐานสากล.วารสารบริหารการศึกษา มศว., 

2557(20): 1-13. 

สสธิร พรเพทาย, ราชันย์ บุญธมิา, กุลยา ตนัติผลาชีวะ. (2557). ผลของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนประกอบการบนัทกึที่มีต่อความสามารถด้านการเขยีนของเดก็ปฐมวัย.วารสารวชิาการ

ศึกษาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ., 2557(2): 127-137. 
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พรทพิย์ เอี่ยมประเสริฐ, พวงรัตน์ เกษรแพทย์,ราชันย์ บุญธมิา.(2556). สมรรถนะในการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ของครูปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 2556(19): 44-51. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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 / หนงัสือ 

ราชนั บุญธมิา. (2512). การวเิคราะหพ์หรุะดบั. สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยั 
          ศรนีครนิทรวโิรฒ.กรงุเทพฯ.  
 
4.  ภาระการสอนและการพฒันานสิิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
CSC860 คอมพวิเตอรเ์พือ่การวจิยั (Computer for Research) 
EV512 หลกัพืน้ฐานการประเมนิ (Founations  of  Evaluation) 
EV521 หลกัทฤษฎแีละรปูแบบการประเมนิ (Principles  Theories  and  Models in  Evaluation) 

EDA701 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการบรหิารและจดัการการศกึษาขัน้สงู (Advanced  Research  
Methodology in  Educational  Administration and  Management) 

EDA737 การสมัมนาปญัหาวจิยัทางอุดมศกึษา (Seminar in  Research  Problems  in  Higher  
Education) 

EDA738 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั (Construction  and  Development  of  Research   
Instrument) 

SEM528 การวดัและประเมนิผลทางการประถมศกึษา (Measurement  and  Evaluation in 
Elementary  Education) 

SEM703 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการศกึษา (Educational  Research  Methodelogy) 
SCE552 สถติขิ ัน้สงูทางการศกึษา (Advanced   Statistics  for  Science  Education) 
MER831 แบบแผนวจิยัขัน้สงู (Advanced   Research  Designs) 
PX481 การวจิยัทางการบาํบดัรกัษาทางกายภาพ (Research in  Physical Therapy) 
RS733 การวเิคราะหต์วัแปรพหคุณูเชงิประยกุต ์(Applied  Multivareate   Analysis) 

RS810 เทคนิคและการปฏบิตัเิพือ่ประเมนิโครงการ (Project  Evaluation  Techniqes  and 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
Practicum) 

RS731 ระเบยีบวธิกีารสบืคน้เชงิปรมิาณและคุณภาพทางการศกึษา (Methods  of Quantitative and  
Qualitative  Inquiry in  Education) 

TC573 การประเมนิศาสตรก์ารสอน (Evaluation  of  Science   Instruction) 
TO522 เทคนิคการประเมนิทางการสอนสงัคมศกึษา (Techniques  of  Socail  Studies in Struction  

Measurement  and   Evaluation ) 
 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

สถานภาพ  

- - - - 
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ประวติัและผลงาน 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    นายกิตติศกัด์ิ องัคะนาวิน 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Mr.Kittisak Ungkanawin 

ตําแหน่งทางวิชาการ       อาจารย ์

ทีทํ่างาน          ภาควิชาการบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษา 

          คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์        094-961-5665,099-049-5635 

E-mail            kittisaku@swu.ac.th  ,  kittisak_swu@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา(เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

 

ความเช่ียวชาญ 

1. การบริหารการศึกษา 

2. การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา 

3. ภาวะผู้นาํทางการศึกษา 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา 

5. ทฤษฎทีางการบริหารการศึกษาและผู้นาํทางการศึกษา 

6. หลักระบบและทฤษฎกีารบริหารการศกึษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.   บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

ในตะวัน กาํหอม, ชัยชิต พันชูกลาง, สรียา ศศะรมย์ , อภิชาติ ศรีโท, กติติศักดิ์ องัคะนาวิน.(2560).  

แกงบวนภมิูวัฒนธรรมกบัประเพณวิีถชุีมชน ตาํบลบางรักพัฒนา อาํเภอบางบัวทอง  

จังหวัดนนทบุรี. วารสารสถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวุรรณภมิู, 2(1): 47-60. 

กติติศักดิ์ องัคะนาวิน, ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์, จาํลอง นักฟ้อน.(2560). การบริหารงานวิชาการ                        

         โรงเรียนขนาดเลก็สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3. วารสารสถาบนั 

          เทคโนโลยีแห่งสวุรรณภมิู, 2(2): 12-27. 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปีทีจ่บ 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  2549 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  2553 

Ph.D. MANAGEMENT I.AME PHILIPPINES 2556 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 
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กติติศักดิ์ องัคะนาวิน. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดชลบุรี 

.วารสารสถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวุรรณภมิู, 1(2): 136-154. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2559). รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนสายอาชีพ 

กระทรวงศึกษาธกิาร. วารสารสถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวุรรณภมิู, 1(1): 100-112. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2558). การเปรียบเทยีบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน, 8(11): 

35-45. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2557). ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของศึกษาแผนกช่าง

อเิลก็ทรอนิกสวิ์ทยาลัย อ.ีเทค. วารสารสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน, 

7(10): 17-30. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน.(2557). รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน   

          กระทรวงศึกษาธกิาร. วารสารบริหารการศึกษา มศว, 11(21): 104-120. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2556). ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของศึกษาแผนกช่าง

อเิลก็ทรอนิกสวิ์ทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อ.ีเทค)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู    

ช้ันปีที่ 1-2 ประเภทช่างอตุสาหกรรมสาขาวิชาอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอตุสาหกรรม ห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ 433 แผนกช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ภาคเรียนที่ 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออก (อ.ีเทค). วารสารสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน, 6(8): 54-67. 
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ของตลาดแรงงานจังหวัดชลบุรี. วารสารสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน,5(7): 

15-32. 
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วารสารสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน, 4(6): 42-53. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน.(2554).การสร้างและหาประสทิธภิาพชุดการสอนวิชาอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม

เร่ือง “เซนเซอร์วัดอณุหภมิู”ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู พุทธศักราช 2546.
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กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2554). ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาค 

           ตะวันออก (อ.ีเทค.) ระดบัการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู  

            จังหวัดชลบุรี, วารสารศึกษาศาสตรม์หาวทิยาลยับูรพา, 11(13): 70-82. 
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กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2550). เร่ืองระบบสารสนเทศการจัดการ การแข่งขนักฬีาว่ายนํา้ระบบออนไลน์. 

     วศิวกรรมสารเกษมบณัฑิต, 15(7): 35-47. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน, ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์, จาํลอง นักฟ้อน. (2560). รปูแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็เขต 3. รายงานการ

ประชมุวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่2 และการประชมุวชิาการระดบัชาติ เครือขา่ยสหวทิยาการ   

ภาคกลาง สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา ครัง้ที ่3มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู, 

3(1): 12-25. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2560). รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาโรงเรียนเอกชน กลุ่มภาคกลาง กระทรวง

ศึกษาธกิาร.การประชุมวิชาการระดับชาต.ิรายงานการประชมุวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่2 และการ

ประชมุวชิาการระดบัชาติ เครือขา่ยสหวทิยาการ ภาคกลาง สาํนกังานราชบณัฑติยสภา ครัง้ที ่3: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู, 3(2): 47-60. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2559). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. รายงานการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงานระดบัชาติ

ครัง้ที ่8 มหาวทิยาลยัเวสเทิรน์.สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 8(25): 1-

11. 

กติตศิักดิ์ องัคะนาวิน. (2559). รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน สายอาชีพ

กระทรวงศึกษาธกิาร.รายงานการประชมุวชิาการและเผยแพร่ผลงานวจิยัคดัสรร.สมาคม

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 4(1): 26-37.  

 

     3.  หนงัสือ ตํารา 

        - 

    4.  ภาระการสอนและการพฒันานิสิต 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

 430612-51 การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา (Policy and Planning of Educational) 

430661-51 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา  (Information Technology for 

Educational Management) 

0904102 หลักทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา(Principles, Theories, and Practices of Educational 

Administration) 

0904106 ภาวะผู้นาํทางการบริหารศึกษา (Educational Leadership) 

0904109 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research Methodology in Educational Administration) 

0904101 คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับคร(ู Morality and Ethics for Teacher ) 
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    5.   งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาสถาบนั

อาชีวศึกษาเอกชน สายอาชีพ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สมาคมสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็

สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

สมาคมสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

รปูแบบกลยุทธใ์นการพัฒนาโรงเรียนเอกชน 

กลุ่มภาคกลาง กระทรวงศึกษาธกิาร 

สมาคมสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

รปูแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอด็เขต 3 

สมาคมสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย 

2560 หัวหน้า

โครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  

 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ช่ือหลักสตูรเดิม       หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ   

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) 

ช่ือหลักสตูรปรับปรงุ       หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม วัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย4.0แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 หมวดที่ 7 ว่าด้วย ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 วรรค 1 กาํหนดให้กระทรวง

ส่งเสริมให้มีระบบการผลิต การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยกาํกับและประสานให้สถาบันที่ทาํหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ 

รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนา

บุคลากรประจาํการอย่างต่อเน่ืองและในมาตรา 53 วรรค 2 กาํหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายที่

กาํหนดซ่ึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการปรับมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกต์ามข้อบังคับ

คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 จากสถานการณ์ดังกล่าวภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง

จัดทาํหลักสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่มี

คุณภาพในแต่ละระดับและระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมต่อไป 
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การเปรียบเทียบโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ระหว่างหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของหลักสตูร โครงสร้างของหลักสตูร 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2554 

โครงสร้างของหลักสตูร

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560 

แผน ก (2) แผน ข แผน ก  

1.หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  6 หน่วยกติ  - 6 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ - 

3. หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ - 

3.1 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 20 หน่วยกติ 

3.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ - 

3.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 6 หน่วยกติ 

4. ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ - 12 หน่วยกติ 

5. สารนิพนธ ์ - 6 หน่วยกติ - 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 44 หน่วยกติ 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 การปรบัปรุง 

ปรัชญาของหลักสตูร  

การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ

นาํไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดและพัฒนาการศึกษา

ทุกระดับและทุกระบบตามบริบทของสงัคม 

ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาํ มีความรู้ มคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ นาํไปสู่ความเป็นเลิศทางการ

บริหาร  

 

ความสําคญัของหลกัสูตร  

หลักสตูรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ

การศึกษาเป็น ความต้องการจาํเป็นของบุคคลที่จะ

เป็นผู้รับผดิชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและ

ระบบ และเพ่ือตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ทั้งในส่วนที่

ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑคุ์รุ

สภาและผู้ที่ต้องการปฏบัิติงานการบริหารและการ

จัดการในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับอดุมศึกษา การอาชีวศึกษาและการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย และในการผลิต

บัณฑติแขนงวิชาต่างๆดังกล่าว ยังสามารถใช้

ทรัพยากรร่วมกนัได้ โดยเฉพาะด้านบุคลากร อกี

ประการหน่ึงศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มี

ความสมัพันธก์นัในกลุ่มการบริหารและการจัดการ

การศึกษา นอกจากน้ีการบริหารและการจัดการ

การศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคล

สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับ

การศึกษาในหลักสตูรน้ีจะทาํให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฏ ีและหลักการสาํคัญของการ

บริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา 

องค์ประกอบต่างๆของงานบริหารตลอดจนปัจจัย

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกบัการจัดและ

ดาํเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสตูรน้ีจึงมี

ความสาํคัญสาํหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหาร

ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่

ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

 

 

 

 

 

หลักสตูรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

เป็นความต้องการจาํเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผดิชอบ

การบริหารการศึกษาทุกระดับ  

ทุกระบบและต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑ์

คุรุสภา พ.ศ.2556 การบริหารการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และ

ศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ การที่

บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสตูรน้ีจะทาํให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฏแีละหลักการสาํคัญของการ

บริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบของ

งานบริหาร การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตลอดจน

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผล และเกี่ยวข้องกบัการจัดและ

ดาํเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสตูรน้ีจึงมี

ความสาํคัญในการพัฒนาเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่

คุรุสภากาํหนดเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนางาน สงัคม

และประเทศชาติต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1. เพ่ือผลิตบณัฑติที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการ 

ทฤษฎทีางการบริหารและการจัดการการศกึษา และ

สภาพแวดล้อมทางสงัคม การวจิัยและการปฏบิตัทิาง

วชิาชีพการบริหารการศกึษา สามารถพัฒนาและจัด

การศกึษาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

2. เพ่ือผลิตบณัฑติที่มคุีณธรรม จริยธรรม  ยุตธิรรม  มี

ความคดิริเร่ิม ให้การสนับสนุนและเป็นผู้นาํทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพบริหารและการ

จัดการการศกึษา   

3. เพ่ือผลิตบณัฑติที่สามารถวเิคราะห์บริบทของสงัคม

ด้านต่าง ๆ ประยุกตใ์ช้ความรู้ ในการดาํเนินชีวติและการ

ประกอบวชิาชีพ มคีวามเป็นผู้นาํและสามารถบริหารงาน

ด้านต่างๆ ของสถาบนัการศกึษา 

4. เพ่ือผลิตบณัฑติที่มคีวามสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้ มภีาวะผู้นาํ สามารถจัดการข้อโต้แย้ง

ต่างๆ มคีวามรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเอง

และส่วนรวม เพ่ือประสทิธภิาพขององคก์ร 

5. เพ่ือผลิตบณัฑติที่มคีวามสามารถทางภาษา การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา การสื่อสาร การนาํเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ในรปูแบบสิ่งตพิีมพ์ และทางวาจา 

เพ่ือผลิตบณัฑติให้มคุีณสมบตัแิละคุณลักษณะดงัต่อไปนี้ 

1. มภีาวะผู้นาํและมคีวามรับผดิชอบ สามารถทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์

2. มคีวามสามารถสงูทั้งทางวชิาการ วชิาชีพ การวจิยัและการ

พัฒนานวตักรรม รู้ เท่าทนัเทคโนโลยี  

มคีวามสามารถในการสื่อสารและมทีกัษะในการวเิคราะห์

ตวัเลข มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์บริบททาง

การศกึษาเพ่ือพัฒนาการศกึษา 

3. มคีวามรู้ของผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑว์ชิาชีพที่

สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ ใหม่เพ่ือพัฒนางาน สงัคม 

และประเทศชาต ิ

4.มคุีณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหาร

การศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทางการศกึษา 
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หมวดพื้ นฐานทางการศึกษา 

พฐ 501  ชีวติกบัการศกึษา           3(3-0-6) 

FE 501  Life and Education  

ศกึษาวเิคราะห์ธรรมชาตขิองชีวติที่เป็นองคร์วม 

เป็นหนึ่งเดยีวกบัธรรมชาต ิ การเช่ือมโยงชีวติกบั

การศกึษา ฐานคดิทางการศกึษา สร้างความเข้าใจ

ต่อโลกทศัน์ องคค์วามรู้ที่แตกต่างหลากหลายไป

ตามบริบทของสงัคมและวฒันธรรม จริยธรรม 

รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมของโลก ที่

ส่งผลกระทบต่อชีวติและการศกึษาโดยเน้นการ

สร้างเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

ให้สมบูรณทุ์กด้าน 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศกึษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

FE 501  Philosophy of Education to Development 

ทาํความเข้าใจที่มาและธรรมชาตขิองความรู้ศกึษา 

วเิคราะห์ วพิากษ์ปรัชญาและแนวคดิทางการศกึษา การ

สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และการปฏริปูการศกึษาทั้งใน

ระดบัสงัคมไทยและสงัคมโลก  สมัมนาประเดน็ปัญหาทาง

การศกึษาในมุมมองทางปรัชญา และสงัคมศาสตร์จาก

กรณศีกึษาและปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในสงัคม เพ่ือนาํไปสู่การ

ปรับเปล่ียนฐานคดิ  สร้างความตระหนักในศกัดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์และความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมและ

สร้างสรรคค์วามรู้ เพ่ือนาํพาสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการ

พ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 

 

พฐ502เทคโนโลยีและการวจิัยเพ่ือสร้างและสื่อสาร

ความรู้                        3(3-0-6) 

FE 502  Technology and Research for 

Knowledge Construction and Communication  

ศกึษาและวเิคราะห์บริบททางการศกึษาพัฒนาการ

ทางนวตักรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง

การศกึษากระบวนทศัน์และบทบาทของการวจิัย 

ระเบยีบวธิวีจิัย  การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสารในกระบวนการวจิัยเพ่ือพัฒนานวตักรรมใน

การเรียนการสอนบุคลากรและองคก์ารทางการ

ศกึษาและการตระหนักถงึจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีและการวจิัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้

สู่สาธารณชน 

พฐ 502  การวจิยัและสถติทิางการศกึษา       3(2-2-5) 

FE 502  Research and Statistics in Education 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีมโนทศัน์และวธิวีทิยาของการวจิัย 

การออกแบบการวจิัยและการเลือกใช้สถติ ิเทคนิคการ

สร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย การรวบรวมและ

จัดกระทาํข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาและ

การจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ วพิากษ์และ

สงัเคราะห์งานวจิยัทางการศกึษา ศกึษาสภาพปัญหาเพ่ือ

นาํไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัย การฝึกปฏบิตักิาร

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงบรรยายและสถติเิชิงอนุมาน

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู การแปลผลและ

การเขยีนรายงานการวจิยั 

 

รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาหมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต ปรบัเป็นหมวดวิชาบงัคบั 20 หน่วยกิต  

บหศ 501 หลักการและทฤษฎทีางการบริหารและการ

จัดการการศึกษา                                   3 (3-0-6) 

EDA 501 Principle and Theory in Educational 

Administration and Management 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

โครงสร้างระบบกระบวนการและการจัดการศึกษายุคใหม่

การสร้างวิสยัทศัน์ในการบริหารจัดการบริบทและแนวโน้ม

การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาแต่ละระบบและ

ระดับศึกษาวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษา

การจัดทําและกําหนดนโยบายการศึกษาการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาและการประเมิน

นโยบายการศึกษาการติดตามและประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาและ

บทบาทของผู้บริหารในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

บห 511   หลักการและทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา 

                                 3(2-2-5) 

EA 511  Principle and Theory in Education 

Administration 

ศึกษาทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหารและ

การนิเทศการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาและการ

บริหารการศึกษา  การบริหารสถานศึกษาการบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานคณะบุคคลและบุคคล การบริหารงาน

ธรุการ การเงนิ พัสดุ อาคารสถานที่ การบริหารกจิกรรม

นักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศกัยภาพ

ผู้เรียน การพัฒนาทกัษะชีวติให้ผู้เรียนรู้ จักการจัดการและคิด

เป็น การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการใน

ความรับผดิชอบ ฝึกปฏบิัตวิิเคราะห์ สงัเคราะห์ กรณศีึกษา

จากเอกสารทางวิชาการและการวิจัยอนันาํไปสู่การออกแบบ

นโยบาย แผน กลยุทธ ์กระบวนการบริหารสู่การปฏบิัติในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบับริบทของ

สถานศึกษาและบริบทสงัคม 

รหัสวิชา 

ช่ือรายวิชา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

บหศ 502 คุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับ 

นักบริหาร                                           3 (3-0-6) 

EDA 502 Moral, Ethic and Leadership for 

Administrators 

ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกบัคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรับ

ผู้บริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎระเบียบ

ต่างๆสําหรับการบริหารแนวคิด/ทฤษฎีภาวะ ผู้นํา

วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้นาํแบบและคุณลักษณะ

ของผู้นาํวิสยัทศัน์ของผู้นาํทางการบริหารการศึกษาปัญหา

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นําตลอดจนแนว

ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นําสาํหรับ

ผู้บริหารเพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับ 

นักบริหาร                                  3(2-2-5) 

EA 512 Moral, Ethic and Leadership of Administrators 

ศึกษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบั

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพสาํหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ 

พฤติกรรมผู้นาํ ผู้นาํวิชาการ ผู้นาํการเปล่ียนแปลง  

การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทางโลกและสงัคม  

การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง  

การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความสมัพันธร์ะหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทาง

การศึกษา การกาํกบั ตดิตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศกึษา

ตามหลักธรรมาภบิาลและความซ่ือสตัย์ สจุริต คุณธรรม 

จริยธรรม การมปีฏสิมัพันธแ์ละการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  

การเป็นแบบอย่างที่ดี การมีจิตสาํนึกสาธารณะและเสยีสละ 

การปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุภากาํหนด 

ฝึกปฏบิัติการวเิคราะห์กรณศีกึษาภาวะผู้นาํของนักบริหาร

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และเสนอรปูแบบคุณธรรม 

จริยธรรมและภาวะผู้นาํทมีีคุณภาพตามบริบทสงัคมไทย

ปัจจุบันและอนาคต  

 

 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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บหศ 517 การพัฒนาและการประกนัคุณภาพ

การศกึษา                                       3(2-2-5) 

EDA 517 Educational Quality Assurance and 

Development 

ศกึษาแนวคดิหลักการและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพัฒนา

และการประกนัคุณภาพการศกึษาการกาํหนดนโยบาย

การวางแผนการกาํหนดมาตรฐานเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก

เทคนิคการพัฒนาการตรวจสอบและการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาการรับรองมาตรฐานการศกึษาการ

สร้างเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษารปูแบบ

เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาของประเทศ

ต่างๆฝึกปฏบิตักิารดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาการประเมนิตนเองตลอดจนการนาํผลการ

ประเมนิมาพัฒนาคุณภาพการศกึษาซ่ึงส่งผู้เรียนจะมี

ความรู้ความสามารถและมคุีณลักษณะต่างๆครบตาม

ความคาดหวงัของหลักสตูร 

บห 513การประกนัคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศกึษา  

3(2-2-5)  

EA 513  Quality Assurance for Educational  

Development 

ศกึษาหลักการและกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา  

และการบริหารจัดการการศึกษา รูปแบบเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การกาํหนด

มาตรฐานในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

เทคนิคการพัฒนา การวางแผนประกันคุณภาพ การ

ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรอง

มาตรฐานการศึกษา การสร้างเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษา การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินตนเองและการจัดทาํรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา การกํากับติดตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา การนําผลการประเมินมาพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา

ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 

 

บห 514 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการบริหาร

การศึกษา                                 3(2-2-5) 

EA 514  Research and Development of Professional in 

Educational Administration 

ศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างระบบการศึกษา 

กบัการวิจัย การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้าที่

และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การ

เสริมสร้างจิตวิญญาณ อดุมการณข์องผู้บริหาร ทกัษะในการ

แสวงหาความรู้และจัดการความรู้ เกี่ยวกบัการบริหาร

สถานศึกษา การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกบัวิชาชีพทาง

การศึกษา การแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธกีารวิจัยทางการ

ศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัตกิาร  ฝึกปฏบิัติการ

วิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการนาํเสนอผลการวิจัย 

 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 การปรบัปรุง 

หมวดวิชาหมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต ปรบัเป็นหมวดวิชาบงัคบั  20  หน่วยกิต (ต่อ)  

 

บห 515 การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการศกึษา                 3(2-2-5) 

EA 515 Curriculum Administration, Educational 

Technology and Innovation 

ศกึษาหลักการ แนวคดิและทฤษฎด้ีานหลักสตูร การ

พัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา การจัดการ

เรียนการสอน การสอนเสริมการวดัและประเมนิผลการ

เรียนรู้  การออกแบบสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศการเรียนรู้ การสื่อสาร การบริหาร

สถานศกึษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสตูร

กระบวนการพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูร การวเิคราะห์

ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสตูร   

การปรับปรงุการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้   

การประยุกตใ์ช้ การประเมนิสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารและการเรียนรู้ ฝึกปฏบิตักิาร

ประเมนิและปรับปรงุการบริหารหลักสตูร  

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 

บห 516 สมัมนาการบริหารการศกึษา     2(1-2-3) 

EA 516  Seminar in Educational Administration 

สมัมนาสภาพปัญหาปัจจุบนั แนวทางแก้ไข แนวโน้ม

การบริหารการศกึษาทั้งของภาครัฐและเอกชน  

การนาํเสนอและอภปิรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการ

บริหารการศกึษาในการทาํปริญญานิพนธ ์

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

บห 517 การฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพทางการบริหาร

การศกึษา                  3(0-6-3) 

EA 517  Internship in Educational Professional 

Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา  

ด้วยการฝึกปฏบิตังิานด้านการบริหารการศกึษา การ

บริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษาด้วยการฝึก

ปฏบิตั ิสงัเกต วเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การ

ประเมนิผลการตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ 

โดยการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการบริหารองคก์าร 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

แผน ก (2)จํานวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3หน่วยกิต)

แผน ข จํานวน 3 รายวิชา (ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก (2) จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 521 นโยบายและการวางแผนการศึกษา

        3(2-2-5) 

EA 521 Policy and Education Planning  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกบั

การบริหารและระดับนโยบาย ความหมายของ

นโยบายและแผน องค์ประกอบของนโยบายและ

แผน การวิเคราะห์นโยบาย การกาํหนดนโยบาย 

การประกาศนโยบายและการนาํนโยบายไปสู่การ

วางแผนและการปฏบิัติ ประเภทของแผน 

กระบวนการวางแผน ปัจจัยและบริบทที่กระทบ 

ต่อนโยบายและแผนศึกษา กรณศีึกษานโยบายทาง

การศึกษาและบริหารการศึกษา ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์

ข้อมูล ออกแบบกระบวนการนโยบาย วางแผน

การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 

บหศ 515 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

EDA 515 Informational Technology Administration 

ศกึษาหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

การศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

บริหารการศกึษาการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศกึษาสามารถใช้และ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศกึษา

และการปฏบิตังิานการประเมนิการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือนาํมาปรับปรงุการบริหารการศกึษาได้

อย่างเหมาะสม 

บห 522 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา        3(2-2-5) 

EA 522 Information Technology 

Administration for Education 

ศึกษาหลักการ ความสาํคัญและบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวางแผน 

การพัฒนาและการบริหารระบบสารสนเทศใน

องค์กรทางการศึกษา การสร้างสรรคน์วัตกรรม

การบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กบัการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลจาก

กรณศีึกษา สารสนเทศทางวิชาการและการวิจัย 

ในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํานวน 1

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํานวน 3 

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

บหศ 525 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์           3(3-0-6) 

EDA 525 Human Resource Management 

ศกึษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์การวางแผนกลยุทธใ์นการพัฒนาบุคลากรใน

องค์การโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษากระบวนการประเมิน

โครงการการเลือกและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินโครงการการ

รายงานผลการประเมินโครงการและการประเมินผลการ 

ปฏบิัตงิานของบุคลากรเป็นรายบุคคลรายกลุ่มและการประเมินผล

การปฏบิัติงานขององค์การการนาํผลการประเมินมาพัฒนาการ

ปฏบิัตงิานการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานการพัฒนางานและ

ความก้าวหน้าในอาชีพการสร้างความม่ันคงในงานอนัสนองตอบ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

บห 523 การบริหารทุนมนุษย์และบุคลากรทางการ

ศกึษา           3(2-2-5) 

EA 523 Human Capital and Educational 

Personal Management  

ศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัทุนมนุษย์ 

ทรัพยากรบุคคล การบริหาร จัดการทุนและทรัพยากร

มนุษย์ ความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ทางการศกึษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

การวางแผนกลยุทธใ์นการพัฒนาบุคลากรในองค์การ

แนวคิด แนวทางเทคนิคและกระบวนการประเมินผล 

การปฏบิัติงานการเลือกและพัฒนาเคร่ืองมือ  

การประเมินการรายงานผลการประเมินของบุคลากร

เป็นรายบุคคล รายกลุ่มและการประเมินผลการ

ปฏบิัตงิานขององค์การ  การนาํผลการประเมินมา

พัฒนาการปฏบิัตงิานการธาํรงรักษาและเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทาํงานการพัฒนางานและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนแนวทางเทคนิควิธ ี

การในการบริหารทุนมนุษย์  

รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

บหศ 521 การพัฒนาหลักสตูร                             3(2-2-5) 

EDA 521 Curriculum Development 

ศกึษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัหลักสตูรและการ

พัฒนาหลักสตูรหลักสตูร 

แกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานการสร้างหลักสตูรสถานศกึษาและ

หลักสตูรท้องถิ่นการนาํหลักสตูรไปใช้และการประเมินหลักสตูร

กระบวนการพัฒนาหลักสตูรให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิสงัคม

การเมืองวัฒนธรรมวิทยาการที่เปล่ียนไปและภมิูปัญญาท้องถิ่น

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารหลักสตูร 

บห524การบริหารและการจัดการหลักสตูร3(2-2-5) 

EA 524 Curriculum Administration and 

Management  

 

ศกึษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการ

บริหารและจัดการหลักสตูร  

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารวิชาการ รูปแบบ กระบวนการการ

บริหารหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร 

หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ

ต่างๆ ขั้ นตอนและกระบวนการพัฒนา

หลักสู ตรตามมาตรฐานการเ รี ยนรู้ ที่

เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

การคาํนึงถึงจุดเด่นและภมิูปัญญาท้องถิ่นที่

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ

ทั กษ ะที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ใ นอน าคต ด้ ว ย

กระบวนการเรียนการสอนการที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญควบคู่การวัดประเมินและการ

นิเทศการศึกษาที่เหมาะสม  ฝึกปฏิบัติ

วิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นของหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาและการนําหลักสูตรไป

บริหารจัดการการศกึษา 

 

 

 

รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิาย

รายวิชาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํานวน 1

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํานวน 3 

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 525 การจัดการและการประเมินโครงการ

         3(2-2-5) 

EA 525  Project Management and Evaluation 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏ ี

เกี่ยวกบัการบริหารและการจัดการโครงการ  

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การวางแผน  

ความเช่ือมโยงจากแผนสู่การปฏบิัติ การกาํกบั

ติดตามแผน การอาํนวยการบริหารจัดการให้เป็นไป

ตามโครงการ แนวทางและวิธกีารประเมินผลโครงการ 

บทบาทของผู้นาํบริหารในการบริหารจัดการและ

ประเมินโครงการ ทกัษะการเขียนและนาํเสนอ

โครงการ เน้นการพัฒนาทกัษะการจัดทาํโครงการ 

และการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา 

ในบริบทที่เกี่ยวข้อง  การนาํผลประเมินโครงการสู่

การพัฒนาโครงการ คุณธรรมและจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและประเมินโครงการ 

รปูแบบของโครงการและแนวโน้มใหม่ของการพัฒนา

โครงการ แนวโน้มการประเมินโครงการ ฝึกปฏบิัติ

ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการโครงการจาก

กรณศีึกษาและตัวอย่างการบริหารจัดการโครงการใน

การบริหารการศึกษา 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 

 บห 526 การพัฒนาองค์การและการวเิคราะห์

ระบบงาน         3(2-2-5) 

EA 526 Organizational  Development and Job 

System Analysis  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎด้ีานองค์การ

รปูแบบองค์การและการพัฒนาองค์การ 

การจัดการองค์การสมัยใหม่ปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาในองค์การการพัฒนาระบบ 

และบุคคลในองค์การให้มีศักยภาพและสมรรถนะ

สอดคล้องกบัพลวตัทางสงัคมตลอดจนเรียนรู้องค์

ความรู้ เร่ืองระบบ การบริหารจัดการเชิงระบบ  

การวิเคราะห์ระบบงาน รวมถงึเทคนิควิธกีาร

กรณศีึกษา  ฝึกปฏบิัติการวเิคราะห์ปัญหา  

ข้อขัดแย้งและค้นหาแนวทางแก้ไขพัฒนาที่

สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ 

บริหารองค์การทางการศึกษา 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํานวน 1

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํานวน 3 

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 527 ยุทธศาสตร์การนิเทศการศกึษา  

                                             3(2-3-5) 

EA 527 Educational Supervision Strategies 

ศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฏแีละแนวปฏบิตั ิ

เกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา  ภาวะผู้นาํทางวชิาการ 

นโยบายการศกึษากบัระบบการศกึษาอื่นในสงัคม  

กลยุทธก์ารนิเทศการศกึษา จติวทิยาการนิเทศและ 

การสื่อสาร กลวธิกีารถ่ายทอดความรู้และผลงาน

ทางวชิาการ การเสริมแรง การสร้างพลังอาํนาจ 

การพัฒนาศกัยภาพคร ูการพัฒนาแผนการนิเทศ

ตามบริบทของสงัคม การสร้างวฒันธรรมในการ

พัฒนางานวชิาการและการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ ฝึกปฏบิตักิารประเมนิ ปรับปรงุแผนการ

นิเทศสาํหรับการพัฒนาวชิาการ การเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้และแผนการนิเทศที่สามารถ

ปฏบิตังิานได้จริง 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 

 บห 528 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ

สถานศกึษา              3(2-2-5) 

EA 528  Strategies in School Administration 

and Management 

ศกึษายุทธศาสตร์ที่สาํคญัของการจดัการศกึษาใน

ปัจจุบนั การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและ

การคุกคามของการบริหารจัดการการศกึษา 

การศกึษานโยบาย ทศิทาง ขอบข่าย ปัญหาและ

แนวโน้มของการบริหารสถานศกึษา การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืและความสมัพันธข์องการ

บริหารสถานศกึษากบัหน่วยงานอื่น การแสวงหา

กลยุทธใ์นการพัฒนาสถานศกึษาทั้งในด้านการ

บริหารงานวชิาการ การบริหารงานบุคลากร การ

บริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป ฝึก

ปฏบิตักิารวเิคราะห์ สงัเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง

กบัการบริหารและการจัดการที่จะออกแบบกล

ยุทธก์ารบริหารจดัการและจัดการสถานศกึษา 

 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํานวน 1

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํานวน 3 

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 529 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการ

เรียนรู้         3(2-2-5) 

EA 529  Learning Organization Development 

Strategies 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏอีงค์การ

แห่งการเรียนรู้ วิวฒันาการขององค์การแห่งการ

เรียนรู้ ระดับและรปูแบบการเรียนรู้ขององค์การ 

การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสาร/การฟัง

อย่างใคร่ครวญ การจัดการความรู้ การสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การสร้างสรรค์ความรู้  

ฝึกปฏบิัติการสร้างกลยุทธ ์ออกแบบข้ันตอนการ

เข้าสู่การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างย่ังยืน  

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 

 บห 530  กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

กบัการบริหารการศึกษา                       3(2-2-5) 

EA 530   Integrated Marketing Communication 

Strategies and Educational Administration 

ศกึษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิดองค์ประกอบการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การเขียนแผนและ 

กลยุทธเ์คร่ืองมือของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารการตลาดการ

วางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด การศกึษาและ

วิเคราะห์พฤตกิรรมการสื่อสารของผู้รับบริการทาง

การศกึษาและเครือข่ายทางการศกึษา บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษากบัการ

สร้างการรับรู้ การส่งเสริมภาพลักษณแ์ละช่ือเสยีง

สถานศกึษา  ฝึกปฏบิัตวิิเคราะห์ปัญหาทางการบริหาร

การศกึษาและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัการกาํหนด

กลยุทธแ์ละการประยุกตใ์ช้การสื่อสารทางการตลาดเชิง

บูรณาการการบริหารการศกึษา 

 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 แผนก(2)จํานวน 1

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต)แผน ข จํานวน 3 

รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 531 ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษากบั

ชุมชน         3(2-2-5) 

EA 531 School and Community Relationship 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกบัการ

สร้างความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างสถานศกึษากบั

ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสงัคมอื่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกบั 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างทางสงัคม

และวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน

ชุมชนในการนาํศักยภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นมา

ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครใูนการให้บริการทางการศึกษา

ชุมชน การวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชน การประชาสมัพันธเ์พ่ือ 

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ฝึกปฏบิัติการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์บริบทชุมชนที่สนใจและลง

สนามหรือพ้ืนที่จริงในการที่จะนาํเสนอแนว

ทางการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

แผน ก (2)จํานวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

แผน ข จํานวน 3 รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

บหศ 513 สมัมนาปัญหาและการวิจัยการบริหารและการ

จัดการการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

EDA 513 Seminar in Problems and Research in 

Educational Administration and Management 

สมัมนาประเดน็ปัญหาการบริหารการศึกษาแนวทางการ

แก้ปัญหาและแนวโน้มของการบริหาร 

การศึกษาในระดับจุลภาคและมหภาคอนัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิการเมืองวฒันธรรม 

องค์ความรู้ ต่างๆวเิคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการบริหาร

การศึกษาในประเดน็เกี่ยวกบัทศิทางวธิกีาร 

ข้อค้นพบโดยศึกษาค้นคว้าจากผลการวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหาร 

การศึกษาเเละสามารถนาํผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บห 532 สมัมนาแนวโน้มและปัญหาการวิจัยการ

บริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 

EA 532 Seminar in Trends and Research 

Problems in Basic Educational Administration  

สมัมนาแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

และการจัดการการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานการศึกษา  

ประเดน็ปัญหาการบริหารการศึกษา แนวทางการ

แก้ปัญหาและแนวโน้มการจัดการการศึกษาระดับขั้น

พ้ืนฐานในระดับจุลภาคและมหภาค  อทิธพิลจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรมและ

องค์ความรู้  การวเิคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการ

บริหารการศึกษาในประเดน็เกี่ยวกบัทศิทาง วิธกีาร 

ข้อค้นพบโดยศึกษาค้นคว้าจากผลการวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือแสวงหาแนวคิดใหม่ทางการบริหาร

การศึกษาและสามารถเช่ือมโยงไปกบัปัญหาวิจัยที่มุ่ง

ดาํเนินการพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยในการศึกษาระดับ

มหาบัณฑติในสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิาย

รายวชิาใหม่ 

บหศ 528 สถติเิพ่ือการวจิยั                    3(3-0-6) 

EDA 528 Statistics for Research 

ศกึษาระเบยีบวธิวีจิัยทางการศกึษาการทดสอบ

สมมตฐิานประเภทและลักษณะเฉพาะของสถติพิรรณนา

ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถติเิพ่ือการทดสอบ

สมมตฐิานข้อควรคาํนึงในการเลือกใช้สถติเิพ่ือการ

ทดสอบสมมตฐิานการเลือกใช้และการคาํนวณสถติทิี่ใช้

ในการทดสอบสมมตฐิานเมื่อต้องการเปรียบเทยีบ

ระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปและเมื่อต้องการศกึษา

ความสมัพันธข์องตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวั 

แปรขึ้นไปการเขยีนคาํสั่งโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูเพ่ือ

การวเิคราะห์ข้อมูลจากงานวจิยั 

บห 533 สถติิประยุกต์สาํหรับการบริหารการศึกษา

             3(2-2-5) 

EA 533 Applied Statistics for Educational 

Administration 

ศึกษาระเบียบวิธวีิจัยทางการบริหารการศึกษา  

การวเิคราะห์โจทย์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย

ความหมายและประเภทของสถติ ิการเลือกใช้สถติ ิ

ในการตอบโจทย์การวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน 

การวิจัย  สถติเิชิงพรรณนา สถติิเชิงอ้างองิ  

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การจัดการกระจาย  

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเทา่กบั 2 ค่าขึ้นไป 

สหสมัพันธอ์ย่างง่าย การถดถอยอย่างง่าย สหสมัพันธ์

พหุคุณ การถดถอยพหุคุณ ฝึกปฏบิัติการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปู การแปลความหมายและ

การเขียนรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิาย

รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

แผน ก(2)จํานวน 1รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า3หน่วยกิต)

แผน ข จํานวน 3 รายวิชา(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

การปรบัปรุง 

 บห 534  การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาการ

บริหารการศึกษา        3(2-2-5) 

EA 534 Action Research for Educational 

Administration Development 

ศึกษาแนวคิดและความสาํคัญของการวจัิยเชิง

ปฏบิัติการ การหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกบัการ

บริหารการศึกษาในสถานศึกษา  วเิคราะห์สภาพ

ปัญหาของการบริหารในสถานศกึษา กาํหนดวิธกีาร

แก้ปัญหาอย่างมีระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ค้นหา คาํตอบในปัญหาที่กาํหนด ฝึกปฏบิัติการวิจัย

เชิงปฏบิัตกิารในการพัฒนาการบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษา  การเขยีนรายงานการวิจัยและการ

นาํเสนอผลการวิจัย 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิาย 

 รายวชิาใหม่ 

 

บหศ 527 การวจิัยเชิงคุณภาพ                3(2-2-5) 

EDA 527 Qualitative Research 

ศกึษาปรัชญาหลักการสาํคญัของการวจิัยเชิงคุณภาพ

ลักษณะประเดน็คาํถามการวจิัยที่ควรรู้ 

วธิกีารวจิัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆการวางแผนการ

วจิัยการกาํหนดกรอบความคดิในการวจิัยวธิกีาร 

รวบรวมข้อมูลที่สาํคญัประเภทต่างๆการวเิคราะห์ข้อมูล

การนาํเสนอข้อมูลและการเขยีนรายงานการวจิัย 

บห 535  การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการบริหาร

การศึกษา         3(2-2-5) 

EA 535 Qualitative Research for Educational 

Administration 

ศึกษาแนวคิด และความสาํคัญของการวิจัยเชิง

คุณภาพในการบริหารการศึกษา วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารการศึกษาของไทย  

การกาํหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบการวิจัย  

การวเิคราะห์ข้อมูลในการตอบโจทย์การวิจัย  

ฝึกปฏบิัติการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร

การศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยและการนาํ 

เสนอผลการวิจัย 

 รหัสวชิา 

 ช่ือรายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ 

 คาํอธบิาย

รายวชิาใหม่ 

บหศ 529 การศกึษาอสิระทางการบริหารและการ

จัดการการศกึษา                                 3(1-4-4) 

EDA 529 Independent Study in Educational 

Administration and Management 

เลือกศกึษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกบั

การบริหารการศกึษาที่เป็นสถานการณใ์หม่อยู่ในความ

สนใจในแวดวงวชิาการปัจจุบนัหรือเป็นแนวโน้มเพ่ือการ

พัฒนาในอนาคตและนาํเสนอรายงานผลการศกึษา 

บห 536 การศึกษาอสิระทางการบริหาร

การศึกษา         3(0-6-3) 

EA 536 Independent Study in Educational 

Administration 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ 

เกี่ยวกบัการบริหารการศึกษาที่เป็นสถานการณ์

ใหม่อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน 

หรือเป็นแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตและ

นาํเสนอรายงานผลการศึกษา 

 

รหัสวชิา 

ช่ือรายวชิา 

จาํนวนหน่วยกติ 

คาํอธบิาย

รายวชิาใหม่ 
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

แผน ก (2)จํานวน 1รายวิชาไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต 

แผน ข จํานวน 3 รายวิชาไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

การปรบัปรุง 

บหศ 522 การบริหารการเรียนร่วมและเรียนรวม 3(3-0-6) 

EDA 522 Administration of Mainstreaming and Inclusive 

Education 

ศกึษารปูแบบเรียนร่วม/เรียนรวมประเภทและลักษณะการ

เรียนรู้ของบุคคลที่มคีวามต้องการพิเศษการจัดการศกึษา

แบบเรียนร่วม/เรียนรวมเทคนิคการสอนแบบเรียนร่วม/เรียน

รวมทกัษะสาํหรับครแูละการบริหารเพ่ือสนับสนุนการศกึษา

พิเศษนโยบายการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษา

พิเศษการฝึกปฏบิตัขิองผู้เรียนในการแก้ปัญหาและค้นหาหลัก

วชิาและแนวคดิทฤษฎเีพ่ิมขึ้นด้วยตนเองโดยใช้สถานการณ์

จริงหรือสถานการณจ์าํลอง 

 

 

 

 

 

ปรบัออก 

 

บหศ 523 กฎหมายการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

EDA 523 Education Law and Educational Profession 

Development 

ศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการศึกษาพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะในการจัดการศึกษา

บางประเภทการกระจายอาํนาจ บทบาทในการบริหารจัดการให้ 

เป็นไปตามนัยของกฎหมายการศึกษาศึกษา แนวคิดและฝึกปฏบิัติ

ในการพิจารณาระเบียบกฎหมายทางการศึกษาข้อบังคับของ

สถานศึกษาธรรมนูญโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาศึกษาโครงสร้าง

และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครนัูกบริหารการศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาบริบทขององค์การการเรียนรู้ องค์การความสาํคัญ

ของวิชาชีพทางการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีของผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการเสริมสร้างเจตคติศักยภาพและ 

สมรรถภาพความเป็นวิชาชีพทางการศึกษาการถ่ายทอดความรู้

แนวคิดทฤษฏแีละผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและพัฒนา

ความก้าวหน้าในการปฏบิัติงาน 

ปรบัออก  
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หมวดวิชาเอกเลือก/เลือก 

หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

แผน ก (2)จํานวน 1รายวิชาไม่นอ้ยกว่า3 หน่วยกิต 

แผน ข จํานวน 3 รายวิชาไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

แผน ก(2)จํานวน 2 รายวิชา 

ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

การปรบัปรุง 

บหศ 524 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารและการจดัการ

การศกึษา                                                 3(3-0-6) 

EDA 524 Economics for Educational Administration and 

Management 

ศกึษาหลักการแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กบัการศกึษาความสมัพันธท์างด้านเศรษฐศาสตร์กบั

การศกึษาทั้งระดบัจุลภาคและมหภาคการลงทุนและความ

เสมอภาคในการลงทุนทางการศกึษาการวางแผนโครงการ

ความเป็นไปได้ของโครงการการวเิคราะห์จุดคุ้มทุนการ

วางแผนปฏบิตักิารและการดาํเนินการตามแผนการจัดลาํดบั

ขั้นตอนการดาํเนนิงานการควบคุมการตดิตามงานการประเมนิ

ค่าของโครงการการวเิคราะห์การจดัสรรงบประมาณทางการ

ศกึษาของรัฐบาล 

ปรบัออก 

 

บหศ 526 การวจิัยในช้ันเรียน                       3(2-2-5) 

EDA 526 Classroom Research 

ศกึษาแนวคดิหลักการและทฤษฎเีกี่ยวกบัการวจิัยในช้ันเรียน

การวจิยัเชิงปฏบิตักิารแนวทางการ 

วจิัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนจุดมุ่งหมาย

หลักการระเบยีบวธิกีารกระบวนการของการ 

วจิัยในช้ันเรียนเน้นการศกึษารายกรณฝึีกปฏบิตักิาํหนดปัญหา

การวจิยัการสร้างวธิกีารแก้ปัญหาการ 

ทดลองการวจิัยในช้ันเรียนการวเิคราะห์ข้อมูลและการเขยีน

รายงานการวจิัยรวมทั้งการนาํผลการวจิัย 

มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 

ปรบัออก 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

 

ตารางวิเคราะห์เน้ือหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน  

เทยีบกบัสาระความรู้และสมรรถนะ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก ์

ตามข้อบงัคับคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะหเ์นื้อหาความรูต้ามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรูแ้ละสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกต์ามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 

มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

บริหารการศกึษา 

(ผู้บริหารสถานศกึษา  

ผู้บริหารการศกึษาและ

ศกึษานิเทศก)์ 

-  ทฤษฎหีลักการกระบวนการและหน้าที่ในการ

บริหาร 

-  การบริหารองคก์าร สาํนักงานและองคค์ณะบุคคล 

-  การบริหารงานบุคคล 

- การบริหารวชิาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ 

-  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

-  การบริหารงานธุรการการเงินพัสดุและอาคาร

สถานที่ 

- การบริหารองคก์าร สาํนักงานและองคค์ณะบุคคล 

-  การวางแผนเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ

บริหารการศกึษา 

-  กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาและ

ศกึษานิเทศก ์

- เลือกใช้ทฤษฎหีลักการและกระบวนการ

บริหารให้สอดคล้องกบับริบทมหภาคและภมูิ

สงัคม 

- สามารถบริหารงานวชิาการบริหารแหล่ง

เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ 

- สามารถกาํหนดนโยบายแผนกลยุทธแ์ละ

นาํไปสู่การปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบับริบทของ

สถานศกึษา 

บห 511 หลักการและทฤษฎทีางการบริหารการศกึษา        3(2-2-5) 

EA 511  Principle and Theory in Education Administration 

ศกึษาทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหารและการนิเทศ

การศกึษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาและการบริหารการศกึษา   

การบริหารสถานศกึษาการบริหารงานวชิาการ การบริหารงานคณะบุคคล

และบุคคล การบริหารงานธรุการ การเงนิ พัสดุ อาคารสถานที่ การบริหาร

กจิกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 

การพัฒนาทกัษะชีวติให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการและคดิเป็น การบริหารแหล่ง

เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การประยุกตใ์ช้ความรู้

ทางการบริหารจัดการในความรับผดิชอบ ฝึกปฏบิตัวิเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

กรณศีกึษาจากเอกสารทางวชิาการและการวจิยัอนันาํไปสู่การออกแบบ

นโยบาย แผน กลยุทธ ์กระบวนการบริหารสู่การปฏบิตัใินการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและบริบทสงัคม 

 

บห 517 การฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพทางการบริหารการศกึษา 3(0-6-3) 

EA 517  Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษา

ด้วยการฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การ

ประเมนิผลการตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมการบริหารองคก์าร 

กจิการและกจิกรรม

นักเรียน 

(ผู้บริหารสถานศกึษา) 

-  บริหารกจิกรรมเสริมหลักสตูรและกจิกรรม 

นักเรียนเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนให้รู้จักการ 

จัดการและคดิเป็น 

-  บริหารจัดการให้เกดิการพัฒนาทกัษะชีวติของ

ผู้เรียน 

- บริหารจัดการให้เกดิการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

-  สามารถบริหารจัดการให้เกดิกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

-  สามารถส่งเสริมวนิัยคุณธรรมจริยธรรม

และความสามคัคใีนหมู่คณะ 

การส่งเสริมคุณภาพ

การศกึษา(ผู้บริหาร

การศกึษา) 

-  การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 

- การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ 

-  สามารถพัฒนาหลักสตูรส่งเสริมการจดัการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 
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มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

ความเป็นผู้นาํ 

ทางวชิาการ  

(ผู้บริหารสถานศกึษา,

ผู้บริหารการศกึษา) 

-  การเปลี่ยนแปลงของโลกและสงัคมผู้นาํการ

เปลี่ยนแปลง 

- ภาวะผู้นาํ พฤตกิรรมผู้นาํ ผู้นาํการ

เปลี่ยนแปลง 

- การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

-  การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง 

-  ปฏสิมัพันธแ์ละการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 

-  ความสมัพันธร์ะหว่างสถานศกึษากบัชุมชน

และท้องถิ่น 

-  การนิเทศการศกึษา 

-  การบริหารงานระบบเครือข่าย 

-  สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

-  สามารถบริหารการศกึษาและสร้าง

ความสมัพันธก์บัชุมชนและท้องถิ่นได้ 

-  สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย 

 

บห 512 คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํสาํหรับนกับริหาร    3(2-2-5) 

EA 512 Moral, Ethic and Leadership of Administrators 

ศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณธรรมและ 

จริยธรรมวชิาชีพสาํหรับนักบริหาร ภาวะผู้นาํ พฤตกิรรมผู้นาํ ผู้นาํวชิาการ  

ผู้นาํการเปลี่ยนแปลง การวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสงัคม  

การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง การนิเทศการศกึษา  

การส่งเสริมความสมัพันธร์ะหว่างสถานศกึษากบัชุมชนและท้องถิ่น การสร้าง

เครือข่ายทางการศกึษา การกาํกบั ตดิตาม ส่งเสริมและประเมนิสถานศกึษา 

ตามหลักธรรมาภบิาลและความซื่อสตัย ์สจุริต คุณธรรม จริยธรรม การมี

ปฏสิมัพันธแ์ละการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การเป็นแบบอย่างที่ด ีการมจีติสาํนกึ

สาธารณะและเสยีสละ การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุภา

กาํหนด ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์กรณศีกึษาภาวะผู้นาํของนกับริหารการศกึษา 

ทั้งในและต่างประเทศ และเสนอรปูแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาํทมีี

คุณภาพตามบริบทสงัคมไทยปัจจุบนัและอนาคต  

 

บห 517 การฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพทางการบริหารการศกึษา       3(0-6-3) 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษาด้วย

การฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การประเมนิผลการ

ตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการบริหาร

องคก์าร 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 

(ผู้บริหารสถานศกึษา,

ผู้บริหารการศกึษาและ

ศกึษานิเทศก)์ 

-  ภาวะผู้นาํทางวชิาการ 

-  หลักธรรมาภบิาลและความซื่อสตัย์สจุริต 

-  คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพผู้บริหาร

สถานศกึษา 

-  คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพผู้บริหาร

การศกึษา 

-  คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ

ศกึษานิเทศก ์

- จรรยาบรรณของวชิาชีพที่คุรสุภากาํหนด 

-  ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดมีจีติสาํนึก

สาธารณะและเสยีสละให้สงัคม 

-  ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
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มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

การประกนัคุณภาพ

การศกึษา (ผู้บริหาร

สถานศกึษา,ผู้บริหาร

การศกึษาและ

ศกึษานิเทศก)์ 

 

- การบริหารจัดการการศกึษา 

- หลักการและกระบวนการในการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

- ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาทั้งภายใน

และภายนอก 

- การประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

- การกาํกบัตดิตามการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

 

 

- สามารถบริหารจัดการการศกึษา 

- สามารถกาํกบัตดิตามการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

- สามารถจัดทาํรายงานผลการประเมนิ

ตนเองของสถานศกึษาเพื่อรองรับการประเมนิ 

ภายนอก 

- นาํผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้

เพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

- นาํผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้

เพื่อพัฒนาการศกึษา 

- นาํผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใช้

เพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

บห 513 การประกนัคุณภาพเพื่อพัฒนาการศกึษา            3(2-2-5)   

EA 513  Quality Assurance for Educational  Development 

ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร

จัดการการศึกษา รูปแบบเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ

อื่น การกาํหนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

เทคนิคการพัฒนา การวางแผนประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานการศึกษา การสร้างเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษา การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา การกาํกบัติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การนาํผลการ

ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบิัติการออกแบบและพัฒนา

ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

บห 517 การฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพทางการบริหารการศกึษา   3(0-6-3) 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษา

ด้วยการฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การ

ประเมนิผลการตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมการบริหารองคก์าร 

 

การบริหารสถานศกึษา 

(ผู้บริหารสถานศกึษา,

ผู้บริหารการศกึษา) 

- การบริหารงานวชิาการเพื่อคุณภาพและความ

เป็นเลิศ 

- การวางแผนเพิ่มประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการบริหารสถานศกึษา 

- สามารถกาํหนดนโยบายแผนกลยุทธแ์ละ

นาํไปสู่การปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบับริบทของ

สถานศกึษา 

- เลือกใช้ทฤษฎหีลักการและกระบวนการ

บริหารให้สอดคล้องกบับริบทมหภาคและภมูิ

สงัคม 
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มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

การพัฒนาวชิาชีพ 

(ผู้บริหารสถานศกึษา 

และผู้บริหารการศกึษา 

และศกึษานิเทศก)์ 

- จิตวญิญาณอดุมการณข์องผู้บริหาร 

-  การจัดการความรู้ เกี่ยวกบัการบริหาร

สถานศกึษา 

-  ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 

- การวจิัยเพื่อพัฒนาวชิาชีพ 

- มอีดุมการณข์องผู้บริหารและแนวทางการ

พัฒนาเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 

- สามารถศกึษาวจิัยเพื่อพัฒนาวชิาชีพ 

- สรรถนะของผู้บริหารและแนวทางการ

พัฒนาเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 

บห 514  การวจิยัและพัฒนาวชิาชีพทางการบริหารการศกึษา 3(2-2-5) 

EA 514  Research and Development of Professional in Educational 

Administration 

ศกึษาและวเิคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างระบบการศกึษากบัการวจิยั 

การพัฒนาวชิาชีพทางการศกึษา บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของ 

ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศกึษา  แนวคดิและกระบวนการพัฒนาวชิาชีพ 

ทางการศกึษา การเสริมสร้างจิตวญิญาณ อดุมการณข์องผู้บริหาร  

ทกัษะในการแสวงหาความรู้และจดัการความรู้ เกี่ยวกบัการบริหาร

สถานศกึษา การเป็นผู้บริหารมอือาชีพในการพัฒนาวชิาชีพทางการศกึษา 

การวเิคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกบัวชิาชีพทางการศกึษา การแก้ปัญหาด้วย

ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการศกึษาทั้งในเชิงวชิาการและเชิงปฏบิตักิาร  

ฝึกปฏบิตักิารวจิยัการเขยีนรายงานการวจิัยและการนาํเสนอผลการวจิัย 

 

บห 517 การฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพทางการบริหารการศกึษา     3(0-6-3) 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษาด้วย

การฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การประเมนิผล

การตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมในกจิ

กรรมการบริหารองคก์าร 

 

 

การพัฒนาวชิาชีพ 

(ศกึษานิเทศก)์ 

 

 

- คุณภาพงานคุณลักษณะและมาตรฐานวชิาชีพ

ศกึษานิเทศก ์

-  ทกัษะในการแสวงหาความรู้ ในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลง 

- การจัดการความรู้ เกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา 

- สร้างศรัทธาผู้รับการนิเทศเพื่อให้ตระหนัก

และมองเหน็ประโยชน์ของการนิเทศ 

- สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวชิาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

การวจิยัทางการศกึษา

(ศกึษานิเทศก)์ 

 

- หลักการแนวคดิแนวปฏบิตัใินการวจิัย 

- การใช้และผลิตงานวจิัยเพื่อพัฒนานวตักรรม

การนิเทศ 

- สามารถดาํเนนิการวจิยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

- สามารถนาํผลการวจิยัไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 
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มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

หลักสตูรการสอน 

การวดัและประเมนิผล

การเรียนรู้ 

(ผู้บริหารสถานศกึษา) 

- พัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา 

- การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 

- การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

- สามารถพัฒนาหลักสตูรและบริหารการ

จัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้ 

- ปฏบิตักิารประเมนิและปรับปรงุการบริหาร

หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 

บห 515 การบริหารหลักสตูร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา 3(2-2-5) 

EA 515 Curriculum Administration, Educational Technology and Innovation 

ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎดี้านหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูรและหลักสตูร

สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ การสื่อสาร  

การบริหารสถานศกึษา การวางแผนและบริหารจัดการหลักสตูรกระบวนการพัฒนา

และปรับปรงุหลักสตูร การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสตูร   

การปรับปรงุการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ การประเมิน

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการเรียนรู้ ฝึกปฏบิัติการ

ประเมินและปรับปรงุการบริหารหลักสตูร  

 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษาด้วยการ

ฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การประเมนิผลการ

ตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการบริหาร

องคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานศกึษา 

(ผู้บริหารสถานศกึษา, 

ผู้บริหารการศกึษา) 

- นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการเรียนรู้ 

- สามารถบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการเรียนรู้ 

นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา

(ศกึษานิเทศก)์ 

- หลักการแนวคดิการออกแบบสื่อนวตักรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

- ประยุกตใ์ช้และการประเมนิสื่อนวตักรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร 

การส่งเสริมคุณภาพ

การศกึษา 

(ผู้บริหารการศกึษา) 

- การพัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา 

- การประเมนิหลักสตูร 

- สามารถพัฒนาหลักสตูรส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 

- ตดิตามประเมนิผลรายงานและนาํผลการ

ประเมนิมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
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มาตรฐานความรู ้ สาระความรูต้ามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

-การนิเทศการศกึษา 

-แผนและกจิกรรมการ

นิเทศก ์

(ศกึษานิเทศก)์ 

-หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ

นิเทศ 

-  ผู้นาํ ภาวะผู้นาํ และภาวะผู้นาํทางวชิาการ 

-จิตวทิยาการสื่อสารและการนิเทศ 

- การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบท 

มหภาคและภมูสิงัคม 

- กลวธิกีารถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการ 

-  นโยบายการศกึษาและการเชื่อมโยงระบบ

การศกึษากบัระบบอื่นในสงัคม 

-  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- การจัดทาํแผนปฏบิตัปิฏบิตั ิ

การนิเทศ โครงการ และการนาํสู่การปฏบิตั ิ

- สร้างศรัทธาผู้รับการนิเทศเพื่อให้ตระหนัก

และมองเหน็ประโยชน์ของการนิเทศ 

- สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาและพัฒนาแผนนิเทศที่นาํไป 

สู่การปฏบิตัไิด้จริง 

- ประเมนิและปรับปรงุแผนนิเทศ 

  

บห 527 ยุทธศาสตร์การนเิทศการศกึษา             3(2-3-5) 

EA 527 Educational Supervision Strategies 

ศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฏแีละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา   

ภาวะผู้นาํทางวชิาการ นโยบายการศกึษากบัระบบการศกึษาอื่นในสงัคม  

กลยุทธก์ารนิเทศการศกึษา จติวทิยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวธิกีารถ่ายทอด

ความรู้และผลงานทางวิชาการ การเสริมแรง การสร้างพลังอาํนาจ การพัฒนา

ศกัยภาพคร ูการพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของสงัคม การสร้างวฒันธรรม

ในการพัฒนางานวชิาการและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ฝึกปฏบิตักิารประเมนิ 

ปรับปรงุแผนการนิเทศสาํหรับการพัฒนาวชิาการ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

และแผนการนิเทศที่สามารถปฏบิตังิานได้จริง 

 

EA 517 Internship in Educational Professional Administration 

สร้างประสบการณใ์นตาํแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ด้วยการฝึกปฏบิตังิาน 

ด้านการบริหารการศกึษา การบริหารสถานศกึษาและการนิเทศการศกึษาด้วย 

การฝึกปฏบิตั ิสงัเกตวเิคราะห์ปัญหาองคก์าร การวางแผน การประเมนิผลการ

ตดัสนิใจและกจิกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการบริหาร

องคก์าร 
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