
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
        ครั้งที ่…3/2564……………… 
        วันที่ ......31 มีนาคม 2564.... 
        วาระ.................................... 

งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

ตรวจสอบแล้ว 
.................................................. 
(นางสาวรัตนาภรณ์  แสงวิลัย) 



    ข 

 

ค าน า 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการผลิตมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 จากนั้นในปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะในส่วน
ของรหัสรายวิชา กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงจากระบบตัวเลขทั้งหมดมาเป็นการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว 
และ ระบบตัวเลข 4 ตัว ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ซึ่งเน้นให้สอดคล้องกับรหัสรายวิชาที่เป็น
สากลนิยม และในปี พ.ศ. 2552 ด าเนินการปรับรหัสวิชาให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาและ
การเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  รวมทั้งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2552  

การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 มีจุดประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา พ.ศ.2556 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้
วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามหลักวิชา และมาตรฐานวิชาชีพผนวกกับการน าข้อมูล
ที่ได้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน และน าผลผลิตของหลักสูตรไปมาปรับปรุงหลักสูตร 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรฉบับปรับปรุงมีความสมบูรณ์ 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นผู้บริหารการศึกษา
และสถานศึกษา ที่มีวิสัยทัศน์ ศักยภาพเชิงความรู้ และสมรรถนะในการที่จะน าการเปลี่ยนแปลงองค์กรบรรลุ
ความส าเร็จตามภารกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งตระหนักในการ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
                                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
1 รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3 วิชาเอก 1 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9 ชื่อ นามสุกล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา  
 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน  
 หลักสูตร 4 

12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  
 ของสถาบัน 5 

13 ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย   6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
1 ระบบการจัดการศึกษา 8 
2 การด าเนินการหลักสูตร 9 
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 41 

 

 



    ง 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 หน้า 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 42 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 42 
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 42 
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 47 
 สู่รายวิชา  

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 50 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 50 
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 50 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 51 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 52 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 52 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 52 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 50 
1 การก ากับมาตรฐาน 50 
2 บัณฑิต 50 
3 นักศึกษา 53 
4 อาจารย์ 54 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 55 
6 บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 55 
7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance Indicators) 56 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 58 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 58 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 58 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 58 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 58 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

 หน้า 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก    การแก้ไขหลักสูตร 59 
 ภาคผนวก ข    ตารางเปรียบเทียบ รายวิชาหมวดวิชาบริหารการศึกษาและมาตรฐาน  
  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 

สถานศกึษาและการศึกษา 
 

89 
 ภาคผนวก ค   รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

97 
 ภาคผนวก ง    รายงานศึกษาความต้องการการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 101 

ภาคผนวก จ    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564          109 

ภาคผนวก ฉ    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ  
                   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560              112 
ภาคผนวก ช    ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร              139 
ภาคผนวก ซ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร       145  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัส  25441661100519 
1.2 ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational  
   Administration) 

ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration) 
3. วิชาเอก 

- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  42 หน่วยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 5.1.1 แผน ก (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์มีค่าเที ยบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 5.1.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวมทั้งศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
        5.1.3 นักศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพและมีหน่วยกิตตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุญาตวิชาชีพประกอบ 
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 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรจดัเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  12/2563 เมื่อวันที่          

10 สิงหาคม 2563 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2564 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร การประชุมครั้งที่  /2564  เมื่อวันที่  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามคุณภาพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2 ศึกษานิเทศก์ 
8.3 นักวิชาการศึกษา 
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9. ชื่อนามสกุลเลขประจ าตัวประชาชนบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 
 

พ.ศ. 2529 
 

พ.ศ. 2520 

2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา 
376060049XXXX 

อาจารย์ ดร. 
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศศ.ม. (การจัดการองค์การ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภัฏนครปฐม  
 

พ.ศ.2552 
 

พ.ศ.2546 
 

พ.ศ.2539 

3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
310060287XXXX 
 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.  

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

พ.ศ.2550 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2532 
 

พ.ศ.2528 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา ได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีความม่ันคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นคนดี (คุณธรรม) เก่ง (ความรู้) มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่  21 และทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยน ากรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้เตรียมความพร้อมและสร้างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีต้องการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้กับ
บัณฑิตเพ่ือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับสังคม รวมถึงการสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี  คนเก่ง        
มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้การศึกษายุคประเทศไทย 4.0 มีความพยายามที่จะยกระดับการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม อาทิ เน้นการเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารและครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น 
การเผยแพร่ไวรัสโคโรนา (Covid 19) มีผลกระทบการการเรียนการสอน ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น
จึงมีความเกี่ยวข้องในการวางแผนหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ สมรรถนะและทักษะในยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และภาวะผู้น า 
(Leadership) ตลอดจนการรับมือและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม รวมถึงการตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
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   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง        
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ขึ้น ย่อมท าให้สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและเกิดขึ้น
ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม กล่าวคือคนไทยได้น าวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้การผลิตและด ารงชีวิตโดยขาดการกลั่นกรอง คัดเลือก และคัดสรรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
มีเหตุผล อีกทั้งสังคมไทยเบี่ยงเบนจากเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม และคุณค่าชีวิตแบบไทยดั้งเดิมมายึดติด
กับกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้เกิดความขัดแย้งและสับสนทั้งในเรื่องความคิด ความเชื่อค่านิยม 
และบทบาทหน้าที่จนท าให้ระเบียบวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในชาติถูกละเลย และเริ่ม
ละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความหย่อนยานในศีลธรรม และจริยธรรม ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรเน้นการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ เน้นให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง กับผู้คนทุกเพศทุกวัยเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย ที่ส าคัญยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและสังคม
โลก เช่น การส่งเสริมการเตรียมทักษะที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับและการเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ อ่ืน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  การ
เตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียนและสังคมโลก การเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาและสร้างผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความเป็นผู้น าเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาสังคม และผู้ร่วมงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจน
การบริหารจัดการศึกษา การเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ พร้อมยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศชาติให้มีทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และหรือสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกต่อไป  
 
 12. ผลกระทบจากข้อ11  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนเท่าทันวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและสากล โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การศึกษาประเทศไทย 4.0 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานเพ่ือรองรับมาตรฐานจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นให้บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกอย่างมีอิสระมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ใน
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกต์การใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาเนื้อหาสาระของสาขาวิชา
ตรงกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    12.2.1 การพัฒนาผู้บริหาร และครูที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษา 
    12.2.2 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
    12.2.3 การวิจัย และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
    12.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13.ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 
13.2รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
         การบริหารจัดการหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ าที่มีประสบการณ์ และความช านาญในการสอน และประสบการณ์วิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมจัด
ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการน าหลักสูตรไปใช้เน้นการ
ตระหนักในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา พ.ศ.2556 พร้อมกับประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอนจัดท าแนวทางจัดการเรียนการสอนพัฒนาชุดวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ การวัด และประเมินผล
การเรียนรู้  ติดตามประเมินผลการสอน การให้ค าปรึกษาแนะแนวที่สอดคล้องกับปรัชญาวัตถุประสงค์     
ของหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีการติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญาความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีความรู้กว้าง รู้ลึก เรียนรู้
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสังคมโลก 

1.2 ความส าคัญ 
การพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ให้เท่าทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือ

น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและสู่สากลนั้น สาขาการบริหารการศึกษาได้
ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีภาวะปกติ
แบบใหม่ (New Normal) มุ่งสู่การเป็นผู้น าที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิต และพัฒนามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1.3.1 มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งในฐานะของการเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 มีความรู้ สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติอย่าง  
บูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการบริหาร และการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม      
ทางการศึกษาสอดคล้องกับวิถีภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 1.3.4 พัฒนา และส่งเสริมการเป็นนักบริหารการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
ปัญหาและความต้องการของสังคม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนรู้  ด้ านวิจั ย 
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนบุคลากรสร้างและผลิต 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านวิจัยและพัฒนา และบริการ
วิชาการทั้งใน และนอกองค์กร 
- ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการในระดับสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

- ปริมาณงานด้านการวิจัย 
- ป ริ ม าณ งาน ด้ าน ก ารบ ริ ก าร
วิชาการ 
- ปริมาณ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
และความเปลี่ ยนแปลง
วิทยาการสมั ย ใหม่ ของ
สั ง ค ม ต ล อ ด จ น
เต รี ยม พ ร้ อม รั บ มื อ กั บ
สถานการณใ์หม่ๆ 

- ติ ดตามความต้ องการของผู้ ใช้
บัณฑิต และความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
-ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ก า ร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริหารการศึ กษาและผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
        มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีภาคฤดู
ร้อน จ านวน 1ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับภาคการศึกษาปกติ 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไมมี่ 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1แผน ก (แบบ ก 2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเงื่อนไขตามที่สาขา
ก าหนด 
 2.2.2 แผน ข ผู้เข้าศึกษานอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 2.3.2 ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทีจ่ าเป็นต่อการศึกษางานวิจัย วารสาร / บทความ / 
งานวิชาการจากต่างประเทศ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดโครงการส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การสืบค้นข้อมูล และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 2.4.2 น าบทความวิจัย บทความวิชาการจากต่างประเทศมาเป็นสาระในการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา 
 2.4.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหาของรายวิชาบังคับ        
ตามหลักสูตร 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก (แบบ ก2) 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
จ านวนนักศึกษาที่ 

คาดว่าจะจบ 
- 30 30 30 30 

 
 

แผน ข 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนนักศึกษาที่ 

คาดว่าจะจบ - 10 10 10 10 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าลงทะเบียน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

                
                 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,050,000 2,768,000 2,768,000 2,768,000 2,768,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
รวม (ก) 1,506,000 3,224,000 3,224,000 3,224,000 3,224,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก)+(ข) 1,806,000 3524,000 3524,000 3524,000 3524,000 

  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 60,200 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน ผสมผสานกับ VDO-Conference, Online แบบ Two way 

Communication 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพ และเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2560 
3 หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
  นักศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพและมีหน่วยกิตตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 

ใบอนุญาตวิชาชีพประกอบ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดท าหลักสูตร
เป็น 2 แผน คือ แผน ก(แบบ ก 2) และแผน ข 

หมวด แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1.หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 
   1.1 วิชาสัมพันธ์        เรียน 
   1.2 วิชาเฉพาะด้าน    เรียนไม่น้อยกว่า 
        1.2.1 วิชาบังคับ   เรียน 
        1.2.2 วิชาเลือก   เรียนไม่น้อยกว่า 
   1.3 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
       บริหาร              เรียน 
   1.4 วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต  
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

30 
6 
21 
12 
9 
3 
 
- 

              12 

36 
6 
27 
12 
15 
3 
 
- 
6 

               
                   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

   1. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1.1 วิชาสัมพันธ์ เรียน      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(บ-ป-อ) 
EER5501 วิทยาการวิจัย       3(2-2-8) 
  Research Methodology 
ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(2-2-8) 

Innovation and Information Technology Management  
for Administration 
1.2 วิชาเฉพาะด้าน 
 1.2.1 วิชาบังคับ เรียน                                                       12 หน่วยกิต  

EAD5701 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3(2-2-8) 
Principle and Theory of Educational Administration 

EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา              3(2-2-8) 
  Educational Strategy and  Policy  Planning 
EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา  3(2-2-8) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-8) 
  Academic Administration and Curriculum Development 
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                    1.2.2 วิชาเลอืกแผน ก ( แบบ ก 2) เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และแผน ข เรียนไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(บ-ป-อ)   
EER5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา    3(3-0-9) 
  Research for Educational Administration Development 
EAD5801 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ   3(2-2-8) 
  School Administration for Excellence 
EAD5802 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา              3(2-2-8) 
  Knowledge Management in Educational Administration 
EAD5803 การบริหารจัดการความเสี่ยง     3(3-0-9) 
  Risk Management  
EAD5804 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    3(2-2-8) 
  Educational Quality Assurance System 
EAD5805 การบริหารจัดการความขัดแย้ง     3(3-0-9) 
  Conflict Management  
EAD5806 สัมมนาการบริหารการศึกษา     3(2-2-8) 
  Seminar in Educational Administration 
EAD5809 ภาวะผู้น าทางการบริหาร      3(3-0-9) 
  Administrative Leadership 
PED6104 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   3(3-0-9) 
  National Development Theory According to His Majesty’s  

Initiatives 
           1.3 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพบริหาร          3 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับท้ังแผน ก (แบบก 2) และแผน ข 
PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3(120) 
  Practicum in Educational Administration 
                   1.4 รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 
         นักศึกษาทั้งแผนก (แบบ ก 2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษาก าหนด และผ่าน
ตามประกาศมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  
COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(บ-ป-อ)   
ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา               3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 

นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาจะต้องเรียนผ่าน
ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
REC6103 หลักการศึกษาและการเรียนรู้     3(2-2-8) 
  Principles of Education and Learning 
                    2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  
  2.1 แผน ก (แบบ ก 2)    
EAD6640 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
  Thesis 
              2.2 แผน ข      
EAD6641 การศึกษาอิสระ                6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
                   3.1.4 แสดงแผนการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร) 

แผนก (แบบ ก 2) 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5701 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3(2-2-8) 

Principle and Theory of Educational Administration 
EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา              3(2-2-8) 
  Educational Strategy and  Policy  Planning 
EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา  3(2-2-8) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-8) 
  Academic Administration and Curriculum Development 

COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา *                      3(2-2-8)  
  Computer for Graduate Students 
         รวม 12 หน่วยกิต 
 

      *  รายวิชาเสริม 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EER5501 วิทยาการวิจัย       3(2-2-8) 
  Research Methodology 

ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *             3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 
EAD____ วิชาเลือก 1       3(……….) 
   
ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(2-2-8) 
  Innovation and Information Technology Management  

for Administration 
         รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา              น(บ-ป-อ) 
EAD____ วิชาเลือก 2                 3(.........)   

REC6103 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ *                         3(2-2-8) 
  Principles of Education and Learning      
EER____ วิชาเลือก 3       3(..........) 
   
PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3(120) 
  Practicum in Educational Administration 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6640 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
  Thesis 
         รวม  12 หน่วยกิต 
                    

*  รายวิชาเสริม 
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 แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5701 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3(2-2-8) 

Principles and Theory of Educational Administration 
EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา              3(2-2-8) 
  Educational Strategy and Policy  Planning 
EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-8) 
  Academic Administration and Curriculum Development 

COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา *                       3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
EAD____ วิชาเลือก 1                 3(...........) 
   
         รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา            3(2-2-8) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
EER5501 วิทยาการวิจัย                 3(2-2-8) 
  Research Methodology 

ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *             3(2-2-8)  
   English for Graduate Studies 
EAD____ วิชาเลือก 2       3(........)   
ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(2-2-8) 
                     Innovation and Information Technology Management   

for Administration 
         รวม 12 หน่วยกิต 

 
*  รายวิชาเสริม 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD____ วิชาเลือก 3       3(........) 
EER____ วิชาเลือก 4       3(........)   
EAD_____       วิชาเลือก 5       3(........) 

REC6103 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ *     3(2-2-8) 
  Principles of Education and Learning 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6641 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 
  Independent Study        
EAD_____      วิชาเลือก 6       3(.......) 
PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3(120) 
  Practicum in Educational Administration 
         รวม 9 หน่วยกิต 
 

*  รายวิชาเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    18 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EER5501  วิทยาการวิจัย       3(2-2-8) 

  Research Methodology 
  หลักการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย 

เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์  การสร้างเครื่องมือ สถิติ
พ้ืนฐาน และสถิติอ้างอิงเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยการ
ประเมินสังเคราะห์ และการน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

Research principles, types of research, research methodology and 
research design, and different research techniques; The writing of research proposal or 
individual study proposal, research instrument development, basic research statistics for 
data analysis, and the research report writing, evaluation, synthesis, and the 
implementation of research output to improve the quality of education 

 
EER5502  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา    3(3-0-9) 

  Research for Educational Administration Development 
  ลักษณะ และธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษา และสืบค้นเทคนิค
วิจัยใหม่ๆโดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การวิจัยทางการบริหารการศึกษาอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และศึกษาวิธีการวิจัยการใช้สถิติชั้นสูง
ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 

Nature and characteristics of research for the development of 
education, analysis and synthesis in research results for implementation and applications of 
research results in educational administration, new research techniques, participative 
research techniques, future research, qualitative research to enhance the performance in 
educational administration researches 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
ETI6303  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2-8) 

Innovation and Information Technology Management for 
Administration 

  บทบาท และความส าคัญของระบบสารสนเทศ ในการบริหารเทคนิคพ้ืนฐานของ
ระบบการสื่อสาร และเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษานวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการการน านวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ และจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหาร
ระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

Roles and the importance of information system for administration, 
fundamental techniques of communication system and network of information system 
building including management of information technology network for educational 
administration, educational innovation and administration, implementation of innovation 
for learning management and educational administration, innovation together with the 
development of information system, information system administration including efficient 
administration of information system in educational institution 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD5701  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา     3(2-2-8) 

  Principle and Theory of Educational Administration 
  หลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารการจัดองค์การ

โครงสร้างการจัดการองค์การ การบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบโดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารรูปแบบใหม่ การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพทางการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา จากกรณีศึกษาโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการการบริหารส่วนบุคคล ธุรการ การเงิน 
พัสดุ อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ การบริหารองค์การ ส านักงาน และองค์
คณะบุคคล การประยุกต์ใช้ทักษะ และเทคนิคในการบริหารมนุษยสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศกึษา และผู้บริหาร 

Principles, theories and evolution of paradigm in terms of 
organizational administration and management, the overall structure of Thai organizational 
administration and management based on educational service area level, current 
administration concepts and theories, knowledge management, quality assurance in 
education; The study and analysis of case study based on conceptual framework of the 
process, personnel administration, general administration, finance, supplies, buildings and 
facilities; Quality assurance in education and organization administration including offices, 
and personnel, the application of administrative techniques and skills relevant to human 
relations, organizational culture and the organizational evolution for the administration and 
development of educational unit and institution, laws concerning education and 
administrators 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD5702  การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา   3(2-2-8) 

  Educational Strategy and Policy Planning  
  บริบท และแนวโน้มทางการศึกษา หลักการก าหนดนโยบาย และการวางแผน

การศึกษา การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายการศึกษา การน านโยบาย และแผนสู่การปฏิบัติ หลักการ
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการศึกษา การบริหารงาน
ระบบเครือข่ายแบบเกื้อกูลและแบ่งปัน การเปลี่ยนแปลงสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การวางแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับท้องถิ่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผล
การใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตาม
รูปแบบฐานวิถชีีวิตใหม่ 

Educational context and trends, principles of policy planning and 
strategic planning for education, the analysis and development of education policy, and 
the implementation of such policy and plan, principles, process, and various techniques for 
strategic planning and action planning for education, administration networkfor sharing, the 
study of social evolution and local culture, the planning of local education development in 
terms of educational resource mobilization, the implementation of plan including the 
evaluation of education plan implementation for further planning of the increase of 
educational institution administration efficiency and effectiveness on new normal 
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รหัสวิชา        ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD5703        จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา  3(2-2-8) 

        Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
       สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา และสถานศึกษา จริยธรรมส าหรับผู้บริหารการเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
และความขัดแย้ง การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การนิเทศการศึกษา       
การบริหารกิจการนักเรียน การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพ 
และบุคลิกภาพของนักบริหารมืออาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา วิเคราะห์    
และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาใน
การบริหารโดยยึดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                            Competency of educational administrators and educational 
professional ethics for educational in stitution administrators, being leader of changes, 
leader’s behaviors, leadership, administration of educational resources, conflict and risk 
management, participatory operation with colleagues’ collaboration, educational 
supervision, student affair management, being moral and ethics majority with professional 
ethics, the personality and performance development of professional administrators, 
administrator’s spirit and ideal, public relation, community’s relation building, the enhance 
of community’s and local’s collaboration in education management, the analysis and 
application of educational law,related law, information technology and educational 
innovation for administration with the emphasis on good governance 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD5704  การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-8) 

  Academic Administration and Curriculum Development 
  หลักการ และทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ เทคนิค และกระบวนการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหา และแนวโน้มหลักสูตรสถานศึกษา
เน้นการระดมทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร และคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แบบองค์
รวม การจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ ปฏิบัติการ การน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ
สอนการบริหารหลักสูตร และการสอนในสถานศึกษาเทคนิค การวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา        
การนิเทศพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การพัฒนาระบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการบริหาร และพัฒนาระบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการบริหาร
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าทางวิชาการการบริหารแหล่งเรียนรู้  และ
สิ่งแวดล้อม การบริหารงานวิชาการ เพื่อคุณภาพ และความเป็นเลิศ 

Principles and theories concerning academic administration, 
techniques and processes of academic affairs quality development, curriculum 
development, curriculum evaluation, problems and trends of school curriculum with an 
emphasis on the mobilization of local resources and intellect for curriculum development, 
the evaluation of curriculum and learning instruction quality, learning management with 
learner’s based instruction, current learning procedures, outcomes setting for  holistic 
learning,learning management in new normal situation, the implementation of innovation 
and technologies for learning instruction, the administration of school curriculum and 
learning instruction, educational evaluation and assessment techniques, supervision for 
teacher’s development based on learning management and development of supervision 
system consistent with the administration and knowledge evolution,activity arrangement 
life skills development, students support system, development of supervision system in 
according to administration and personality development for academic leaders, the 
administration of learning resources and environment, the administration of academic 
affairs for quality and excellence 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5801  การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ    3(2-2-8) 

  School Administration for Excellence 
  ปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ โครงสร้าง      

และการจัดองค์การในการบริหารการศึกษาในระดับประเทศ และต่างประเทศ การเปรียบเทียบการจัดระบบ
ควบคุมภายในสถาบันการศึกษา การพัฒนาการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณ งานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ การจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

Philosophy, objectives and policies of different levels of education 
and education administration organizations in Thailand's national and area studies; The 
system of internal control institutions; The application of the appropriate type and level of 
education and human administrative development, budget and general academic 
excellence and to help organize the management of educational agencies and schools; 
The application of new ideas in management, to enhance the quality of learning and to 
enhance the quality of teaching 

 
EAD5802  การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา    3(2-2-8) 

  Knowledge Management in Educational Administration 
  ระบบข้อมูล และการจัดการสารสนเทศในองค์กร รูปแบบการจัดการความรู้ใน

องค์กร นวัตกรรม และเครื่องมือการจัดการความรู้ ปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาเทคนิค หรือกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ภารกิจ และบริบทขององค์กรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

Information system and information management in organization, 
models of knowledge management in organization, knowledge management innovation 
and tools for analyze, synthesize and create body of knowledge, development of 
techniques and strategies for knowledge management suitable for the organizational 
mission and educational context 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5803  การบริหารจัดการความเสี่ยง      3(3-0-9) 

  Risk Management  
  ปรัชญา และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การประเมินมูลค่าความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการควบคุม และวิธีการจัดการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง
ในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
รับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ภายในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 

Philosophy and objectives of risk management, risk assessment, risk 
factors, risk control measures and risk management, variety of risk, risk identification and 
measurement in educational context, risk innovations, success in risk management, 
achievement-oriented communication of risk management, risk management in educational 
settingsand new situations 

 
EAD5804  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-8) 

  Educational Quality Assurance System 
  แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ

หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือน าไปสู่คุณภาพของผลผลิต ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัด และระบบการประเมินการก ากับติดตามการประกันคุณภาพแบบวิถีใหม่ ระบบการ
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การวิเคราะห์ และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพทางการศึกษาและธุรกิจมา
พัฒนาองค์การทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และบริบททางสังคมไทยศึกษา แนวคิดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

Concepts, principles and processes for ensuring the quality of 
education, academics, curriculums, teachers and learners according to the educational 
standards of each level leading to the  of educational standards meet academic standards 
at each level, analyze factors, indicators and measurement system,monitor quality 
assurancein new normal situation,total quality management, analyze and apply Education 
and Business TQM in educational context suitable for Thai social context and 
circumstances; Study concepts of educational quality according to Thailand registration, 
administrator’s role in educational quality assurance 

 



    26 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD5805  การบริหารจัดการความขัดแย้ง     3(3-0-9) 

  Conflict Management 
  แนวคิด ทฤษฎี และความขัดแย้งในองค์กร เทคนิค และกระบวนการบริหาร

จัดการความเครียด และความขัดแย้ง การป้องกันความเครียด และความขัดแย้ง วิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับความเครียด และความขัดแย้งใน และนอกองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี และการเรียนรู้จาก
กรณคีวามเครียด และความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
   Concept, theory and conflict in organization, technique and conflict 
management process, conflict and pressure protection; Analyse case study about conflict 
inside and outside of organization, the application of learning in cases for organization 
development 
 
EAD5806  สัมมนาการบริหารการศึกษา     3(2-2-8) 

  Seminar in Educational Administration 
  หลักการ และกระบวนการสัมมนาเพ่ือการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาโดยการเลือก

หัวข้อ หรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา ในการสัมมนา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
ท างานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา 

Principles and process on seminar to learn and solve problems; 
Choose a topic or issue in educational administration, participation and opinion in 
teamwork for learning and problem solving 

 
EAD5809  ภาวะผู้น าทางการบริหาร       3(3-0-9) 

  Administrative Leadership 
  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า บทบาทคุณลักษณะ และประเภทของผู้น าสังเคราะห์

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า และกรณีศึกษาภาวะผู้น า เทคนิคการจูงใจการสร้างมนุษยสัมพันธ์     
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้น า        
การเสริมสร้าง และพัฒนาภาวะผู้น า 

Leadership theories, roles, characteristics and classifying leadership,  
synthesis the research related to leadership and case study,educational leadership, 
motivation techniques, human relations, the effective communication,behavior 
modification, the development initiatives of leadership, reinforcement and leadership 
development 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
PED6104  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   3(3-0-9) 

National Development Theory According  
to His Majesty’s Initiatives 

  แนวคิด และทฤษฎี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ปรากฏในเอกสาร และหลักฐานต่างๆ นับตั้งแต่ทรงครองราชย์สมบัติ  เพ่ือน าทฤษฎีหรือแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การ
พัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และในอนาคต 

Concepts and theories related to His Majesty’s Initiatives from the 
reign of the property, theories or concepts to practical in development, and human 
resource management of education for the benefit of education, local development and 
national development in the future 
 
EAD6640  วิทยานิพนธ์              12 หน่วยกิต 

  Thesis 
  วิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง

วิชาการ การน าทฤษฎี และหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหา การศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

Research on issues of educational administration, the academic 
creativity, theories and principles in solving the problems of education based on research 
methodology and creativity the body of knowledge for educational development 
 
EAD6641  การศึกษาอิสระ               6 หน่วยกิต 

  Independent Study 
  การศึกษาอิสระ ตามระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ที่นักศึกษา

สนใจภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้งโดยศึกษาเป็นรายบุคคล 
Independent study methodology concerning about the educational 

administration under supervising of the advisors, to provide insights, by studying an 
individual 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
PRO6702  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3(120) 

  Practicum in Educational Administration 
  การปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศ การสอนรวมทั้งปัญหาขององค์การ

การวางแผนการประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด และมี
การศึกษานอกสถานที ่

Education administration practices, instructional supervision, 
problems of the organization in planning, evaluation, decision making, and management 
activities in order bytheinstructor, or field trips if appropriate 
 
COM5103  คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-8) 

  Computer for Graduate Studies 
  ความรู้ พ้ืนฐาน เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป  และการ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

Basic knowledge in computer program usage and computer 
application related to the field of study, skills essential to the capability and efficiency of 
the information technology, computer networks and the internet usage 

 
ENG5106  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-8) 

  English for Graduate Studies 
  ทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษกลวิธีที่

จ าเป็นต่อความสามารถ และประสิทธิภาพในการอ่าน และการสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ เอกสารทาง
วิชาการในสาขาท่ีศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 

Basic skills in speaking, listening, reading and writing English, strategies 
that are essential to the ability and performance in reading and summarization of the 
importance of abstracts and papers in the field of academic study from media and 
electronic media; Writing abstracts in English 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
REC6103  หลักการศึกษาและการเรียนรู้     3(2-2-8) 

  Principles of Education and Learning 
  แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญา

การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้  การศึกษาแนวคิดที่มี อิทธิพลต่อการศึกษาไทย
พระราชบัญญัติการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาการผลิต และการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การวัด และการประเมินผล
การเรียนรู้ ปฏิบัติการพัฒนาโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้ 

Basic concepts in education, academic disciplines such as 
educational philosophy, developmental psychology, learning psychology, the influence of 
Thai education, Education Act and the National Education Plan, curriculum and concepts 
about teaching technique, innovation in education, production and uses of innovation, 
learning measurement and evaluation, development of project for learning and enhancing 
skill, network construction for educational development and learning 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชนบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
310220049XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550    
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529  
ค.บ. (ดนตรี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 

ผลงานวิจัย 
ศัน ศันสนีย์  จะสุวรรณ์.(2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 
104-113 
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เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
ศันสนีย์   จะสุ วรรณ์ .(2560). การบริหารงาน

บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด
ชุมพร เขต 2. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 
ณ  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นั นท า 
กรุงเทพมหานคร. Vol1,No8 มีนาคม หน้า 
2677-2687  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นางศันสนีย์  จะสุวรรณ์
(ต่อ) 

  ผลงานวิจัย 
ศันสนีย์   จะสุ วรรณ์ .(2560).สมรรถนะที่ พึ ง

ประสงค์ทางการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขต ต าบลนา
สัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร.การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. 
Vol1,No 8  มีนาคม  หน้า 1593 - 1604   

เอกสารทางวิชาการ/ต ารา 
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ .จริยธรรมและความเป็นมือ

อาชีพของนักบริหารการศึกษา.(2559). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.กรุงเทพฯ 
จ านวน 285 หน้า 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา 
376060049XXXX 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552   
ศศ.ม. (การจัดการองค์การ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ.2546 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2539 
 

ผลงานวิจัย 
  ธดา สิทธิ์ธาดา.(2563).ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารงานบุ คคลของ
ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  สั งกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1.วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 กรกฎาคม 
– ธันวาคม  หน้า 13 - 23  

ธ  ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2563).ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร.วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 
33 กรกฎาคม –ธันวาคม  หน้า 24 - 33   

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
2. นางสาวธดา  สิทธิ์ธาดา
(ต่อ) 
 
 

 
 

 
                  

ผลงานวิจัย 
ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2562).การบริหารงานวิชาการ :

กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาอาเซียนศึกษาโดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ .วารสารการบริหารการศึกษา 
มห าวิท ยาลั ยศิ ลป ากร  ปี ที่  10  ฉบั บ ที่  2 
กรกฎาคม-ธันวาคม  Vol.10 หน้า 24-32 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
    310060287XXXX 
 

รองศาสตราจารย์  
ดร. 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2532    
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
พ.ศ.2532 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2528   

ผลงานวิจัย 
นันทิยา  น้อยจันทร์.(2562).การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียน

ร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร.วารสารการวิจัยการ
บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที ่9 ฉบับที ่2 พฤษภาคม-สิงหาคม  หน้า 162-171 

  นันทิยา  น้อยจันทร์.(2562). การพัฒนาระบบการจัดการความ
ร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือข่ายสห
วิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี ที่  47 ฉบับที่  3 กรกฎาคม – 
กันยายน  หน้า 339 - 360 

6 6 

 
 

35 



    36 

 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
3. นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
(ต่อ) 
 

   นันทิยา  น้อยจันทร์.(2560). รูปแบบสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน .ว า รส ารม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ปีที ่24  ฉบับที่ 3  กันยายน - 
ธันวาคม  หน้า 87 -101 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
4. นางกัญญ์รัชการย์  
เลิศอมรศักดิ์  
310060097XXXX 
 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะ
ผู้น า)  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2553 
นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2548 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2544 

ผลงานวิจัย 
กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2562).ประสิทธิผลโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 .วารสารการวิจัยการบริหารการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี
ที ่9 ฉบับที ่1 มกราคม-เมษายน หน้า 127-
139 

กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ .(2561).ความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สั งกั ด ส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2.วารสารการ
วิจัยการบริหารพัฒนา.ปีที่  9 ฉบับที่  1 
มกราคม – เมษายน  หน้า 140 – 152 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระ
งานสอน
ที่มีอยู่
แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

4.นางกัญญ์รัชการย์  
เลิศอมรศักดิ์ (ต่อ) 
 
 

  ผลงานวิจัย 
กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). การพัฒนาการ

จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สั งกั ดสานั ก งาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ป ทุ ม ธ า นี  เข ต  2  
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีที่  13 ฉบับที่  3 กันยายน – ธันวาคม  
หน้า 250 – 259 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
5. นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง  
310160069XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 
 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร พ.ศ.2541 
ค.บ.  (คณิตศาสตร์ ) (เกียรตินิยม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  พ.ศ.2533 
 

ผลงานวิจัย 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).  การพัฒนาสมรรถนะการท า

วิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยใช้
แนวคิดการจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้ .วารสาร
ศึ กษาศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร                
ปี ที่  21 ฉบั บที่  2 เมษายน – มิ ถุ นายน      
หน้า 327 – 340 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561).  การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพิบู ลสงคราม ปี ที่  12 ฉบั บที่  1 
มกราคม – มิถุนายน  หน้า 218 - 236 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันจบ/ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม / 
ภาคการศึกษา 

ภาระ
งานสอน
ที่มีอยู่
แล้ว 

ภาระงาน
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

5. นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
(ต่อ) 
 

  สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม
แนวคิดปริสีมาที่สาม.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 19ฉบับที่ 2 เมษายน 
– มิถุนายน  หน้า 54-70 
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      4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

สาขาวิชาบริหารการศึกษามุ่งให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระพร้อม
กับฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาในสถานการณ์จริงทางด้านบริหารการศึกษา โดยยึดหลักการ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลซึ่งนักศึกษาปริญญาโท แผน ก(แบบ ก 2) และแผน ข จะเสนอขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์  และการศึกษาอิสระได้ ต้องเรียนรายวิชา (Course)  และอ่ืนๆ ตามข้อก าหนด         
ของหลักสูตรและปฏิบัติตามระเบียบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อ และท าวิจัยในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได ้
 5.2.2 มีทักษะ และมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในด้านการบริหารการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 

5.3 ช่วงเวลา 
ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาเอกเทศเป็นต้นไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก (แบบ ก 2) จ านวน 42 หน่วยกิต และแผน ข จ านวน 42 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัย มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 

จัดท าท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยทางเว็ปไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย
เสมอ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา          

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนักศึกษา 

1.1ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศเหมาะสมกับ
บทบาทของการเป็นผู้น า หรือผู้บริหารในการท ากิจกรรมวิชาการวิชาชีพ
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการสอนรายวิชาต่างๆ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาต้นแบบผู้บริหารการศึกษา
ผู้น าในระดับพ้ืนที่ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

1.2ด้านภาวะผู้น า ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะต่างๆ  เช่น
จัดบรรยายพิเศษสัมมนาทางวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นต้นใน
ประเด็นที่ เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ที่สนใจทั้งใน  และต่างประเทศ
ทางด้านการศึกษา และการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
การเป็นผู้น าทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ
ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่การท างาน
บริหารจัดการศึกษาทั้งในการเป็นประชาคมอาเซียน และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.3การแก้ปัญหาตัดสินใจ
และร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมเป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างความร่วมมือ  และสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืนในทุกระดับพร้อมกับบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และประสบการณ์
มาใช้แก้ปัญหา และตัดสินใจพัฒนางานถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเผยแพร่
ผลงานด้านการแก้ปัญหาการตัดสินใจ  และพัฒนางานที่ประสบผลส าเร็จ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม และจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

   1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) จัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ซับซ้อนใน
บริบททางวิชาการ และวิชาชีพ 
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   3) สนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
   4) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการท างาน และชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม และจริยธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี  ระเบียบวินัยโดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาในการเรียนท ากิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพ่ือชุมชน  และ
สังคมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน และท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบการท างานกลุ่มฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่
ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดีมีความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
  2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ประเมินจากความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมใน
บริบทวิชาการและวิชาชีพ 

2.2 ความรู้  
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีกระบวนการบริหาร 
และน าไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติ 
  2) มีความเข้าใจในทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษาอย่าง
ลึกซึง้ 
  3) มีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชา และวิชาชีพบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
  4) ตระหนักถึงระเบียบและข้อบังคับในระดับชาติ และนานาชาติที่มีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงงานกรณีศึกษาการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสถานการณ์จริงเท่าทันวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ เรื่องตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
2) การทดสอบ 
3) รายงานที่มอบหมาย 
4) โครงงานหรือ/และกรณีศึกษา 
5) การน าเสนอรายงาน 
6) การอภิปรายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
7) การจัดนิทรรศการ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ 
2) คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็น หรือปัญหารวมถึงการใช้ดุลยพินิจ

ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ได้อย่างมีเหตุผล 
4) สามารถวางแผน และด าเนินการโครงการวิจัยทางวิชาการด้วยตนเอง โดยการ

ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สรุปย้ าความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้กรอบแนวคิด การเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง

วิชาผ่านการสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม 
2) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นการบรรยาย การ

ฝึกปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา รวมทั้งการศึกษาจากกรณีศึกษา 
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3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานจาก
แหล่งปฏิบัติที่ดีทั้งใน และนอกประเทศ 

4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
5) การศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอโครงการแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละ

ขั้นตอน เช่น การสังเกต การตั้งค าถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสะท้อน   
และสื่อความคิด 

2) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรม และการ
แสดงออกที่เป็นรูปธรรมในหลายรูปแบบ เช่น จากกระบวนการท างานของนักศึกษา กระบวนการคิด 
การสื่อความคิดความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้

รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่

ในการจัดการข้อโต้แย้ง และปัญหาต่างๆ 
4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การบรรยาย การ

ฝึกปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเองการสัมมนา รวมทั้งการบรรยาย 
2) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานจาก

แหล่งปฏิบัติที่ดีทั้งใน และนอกประเทศ 
3) การศึกษาค้นคว้าการท าโครงการแบบกลุ่ม 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

1) ความสามารถในการท างานเป็นทีมที่บรรลุสู่เป้าหมาย ร่วมกันภายใต้การเคารพความ
แตกต่างของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย 

2) ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างตนเองและผู้อื่น ทั้งภาษาท่าทาง ภาษาพูด ภาษาภาพ ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ ์

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่จ าเป็น และเหมาะสมต่อการท างานที่
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางบริหาร
การศึกษา หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการ และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

4) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ความรู้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาผ่าน web 
blog ของผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

2) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การบรรยาย   
การฝึกปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา รวมทั้งการบรรยาย 

3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
4) การศึกษาค้นคว้าการท าโครงการแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข          
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) นักศึกษาสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ  
                        2) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างกระบวนการเรียนรู้  และ
จากผลของการสื่อความคิด และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EER5501 วิทยาการวิจัย  O O O O O  O O O   O O O O O  O O 
EER5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  O O O O   O O O   O O O O O  O O 
EAD5701 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา   O O  O O O O  O O O O O O O O O O 
EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา O O  O   O O O O O  O  O O O O O O 
EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของ   นัก
บริหารการศึกษา 

O O O  O O O O O O O O O O   O O  O 

EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนา
หลักสูตร 

O  O O O O O O   O O O O O O O O O  

EAD5801 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศ 

O  O O  O O O O  O  O O O O O O O O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EAD5802 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา O O O  O O  O  O O O O  O O  O O O 
EAD5803 การบริหารความเสี่ยง O  O O O O O O O O O   O O O O O O O 
EAD5804 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  O O O O O O  O O O  O O O O O O O O 
EAD5805 การบริหารความขัดแย้ง O O  O O O O O O O O   O O O O O O O 
EAD5806 สัมมนาการบริหารการศึกษา O O O  O  O O O   O O O O  O O  O 
EAD5809 ภาวะผู้น าทางการบริหาร O  O O O O O O  O  O O  O  O O O O 
PED6104 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 O O O O O O O    O O O O O O O O O 

ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

O O O O O O O  O O O O  O O O  O O O 

EAD6640 วิทยานิพนธ์  O  O O O O O O O  O O O O O O  O O  
EAD6641 การศึกษาอิสระ O  O O O O O O O  O O O O O O O O O  

48 



    49 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา  O O O O O O O O O O O O  O O O O O  
COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา O O O O O O O O O  O O O O O O O O  O 
ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา O O O O O O O O O  O O O O O O O O  O 
REC6103 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ O O O O O O O  O O O  O O O O O O O  

 
 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี ความคาดหวัง 
1 นักศึกษาได้ความรู้ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 
2 นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการฝึกประการณ์วิชาชีพและท าวิทยานิพนธ์ และมี

ทักษะในการเขียนบทความวิชาการ สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิจัย และส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล และเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   ก าหนดระบบการทวนผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย  และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
   การทวนสอบในระดับรายวิชาพึงให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ รายวิชาอาจมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบ ให้เป็นไปตามแนวการสอนอาจมีการประเมิน
แบบทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   การทวนสอบในระดับหลักสูตรทั้งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการสอบประมวลความรู้ การท า
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานการจัดการศึกษา  และรายงานผลการด าเนินงาน  
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยตามสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   1) ภาวะได้งานท าการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร และการเป็นผู้แทนในการเป็นผู้น าทางวิชาการ และ
วิชาชีพของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการท างานความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตต่อการท างาน 
   2) การตรวจสอบหรือ สอบถามหน่วยงานทางการศึกษาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ
สัมภาษณ์ หรืออาจใช้การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า
ท างานในหน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่นหลังจากบัณฑิตเริ่มเข้า
ท างานเป็นต้น 
   3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
   4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้และคุณสมบัติอื่นๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา  และเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเฉพาะทางในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 
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   5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
   6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
   7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ 
    (1) จ านวนรางวัลที่เข้าประกวดผลงาน 
    (2) จ านวนสิทธิบัตร 
    (3) จ านวนรางวัลทางสังคม และวิชาชีพ 
    (4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม และประเทศชาติ 
    (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

2.ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดนเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

4.เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2560 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

   1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา 

    1.2 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยบัณฑิต
วิทยาลัย และสาขาวิชาตลอดจนหลักสูตรที่สอนรวมทั้งจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงดูแล และให้ค าแนะน า 

    1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีมีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาอันเป็นอันดับแรกให้สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมวิชาการทั้งใน     และนอกประเทศ และ/
หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัด และการประเมินผล 

   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้เสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาอันเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

   2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมใหม่ 
  2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

    2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  และ
คุณธรรม 

     2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
    2.2.4 ให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัย และน าผลงานวิจัยจากแหล่ง

เงินทุนทั้งใน และต่างประเทศ 
    2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามการก ากับของวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา พ.ศ. 2556 และการก ากับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินงานตามตัวบ่ชี้ครบทั้ง 12 ข้อ  
   2.  บัณฑิต 

บัณฑิตของสาขาวิชาจะสามารถประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ศึกษานิเทศก์ 
และนักวิชาการศึกษา 

     โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ 
    1. มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
    2. มีคุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
   3.  นักศึกษา 
       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     1.แผน ก (แบบ ก 2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จาก
สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเงื่อนไขตามท่ีสาขาก าหนด 
     2. แผน ข ผู้เข้าศึกษานอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ทางด้านการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      โดยมีแผนการรับปีการศึกษาละ 60 คน 
      สาขาวิชามีการจัดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมถึงน าบทความ/งานวิชาการต่างประเทศมาเป็นสาระในการ
เรียนรู้ให้สืบค้นนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
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 4.  อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

     4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

     4.1.2 มีการปฐมนิ เทศ แนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้  และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาตลอดจนหลักสูตรที่สอนรวมทั้งจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงดูแล และให้
ค าแนะน า 

     4.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีมีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาอันเป็นอันดับแรกให้สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมวิชาการทั้งใน และนอก
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
4.2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการส ารวจ และคัดเลือกอาจารย์

นิเทศก์มาท าหน้าที่สอน และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
4.2.2 ส่งรายชื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือเสนอเข้ากรรมการอ านวยการ

บัณฑิต สภาวิชาการ ตามล าดับ เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของสาขาวิชา 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการวางแผนในการจัดการเรียนการ
สอนในทุกภาคเรียน 

4.3.2 มีการประชุมติดตามและทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง ผลจากการ
ประชุมจะน าเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์  
               การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัด และการประเมินผล 

         1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้เสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาอันเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่ อ
ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

        2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลให้ทันสมัย 
 
 
 



55 
 

 

    การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  และ

คุณธรรม 
              2.  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

        3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

       4. ให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และน าผลงานวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนทั้งใน และต่างประเทศ 

       5. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของมหาวิทยาลัย 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
การด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของระยะเวลาตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร โดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา พ.ศ. 2556 

  การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดการเปิดภาคเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

   การประเมินผู้เรียน มีการประเมินคุณลักษณะพิเศษ 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า และ
การแก้ปัญหาตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระเบียบหรือเกณฑ์ในการให้ค่าระดับคะแนนเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้เปิดโอกาสให้บุคลากร เสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจะมีการส ารวจทุกปี

การศึกษา เพ่ือแนวทางในการบริหารจัดการทั้งทางด้านงบประมาณการจัดหา เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยากรใหม่ๆตลอดเวลา 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณที่สาขาได้รับใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดงบประมาณในการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาการ 
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเพ่ือสังคมการจัดท าโครงงาน และการวิจัยให้สอดคล้องกับ
แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียนห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียนที่พอเพียงมีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่
เรียน เช่น โต๊ะเก้าอ้ี เครื่องขยายเสียง  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย
3มิติ (Visualizer) เครื่องฉายประเภทต่างๆ  ยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิทยบริการทั้ง
สื่อพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ เช่น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์  หนังสือต ารา ฯลฯ ที่จะให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้ามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้สะดวก
รวดเร็วนักศึกษาสามารถเสนอให้ส านักวิทยบริการจัดซื้อสื่อได้ตามความต้องการของการเรียน 
           6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

         จัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอน หรือเป็นวิทยากรบางรายวิชา 
และบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วย 
          6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
               เมื่อสาขาวิชาได้จัดทรัพยากรต่างๆ ให้กับนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนแต่ละภาคเรียนจะท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความต้องการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและท า
กิจกรรมต่างๆ แล้วรวบรวมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความ
ต้องการ 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 
ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ีอย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ปีที่แล้ว 

-     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน      

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

-     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอผลงาน  รวมถึงการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ และจะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลาย ของวิธีการสอนการ 
จัดท าแผนบริหารการสอนการตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชาการเตรียมตัวสอนการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   การตรวจสอบ หรือสอบถามจากนักศึกษาและผู้ประกอบการ 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปี 2 และภายหลังจากการ
ส าเร็จการศึกษาการสอบถาม 2 ทาง ดังนี้ 
   1) นักศึกษา  ท าการสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาที่จ าเป็นในการพัฒนา สู่ความก้าวหน้าเส้นทาง
วิชาชีพการท าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาเอกเทศและแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน  
          2) หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต  ท าการติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ หรือไม่มีความ
รับผิดชอบ และมีข้อด้อยในด้านใดซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุง      และพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม  และในแต่ละรายวิชา 
  3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
  4.การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 
   จากการรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นปรับปรุงย่อยใน
การปรับปรุงย่อยนั้นควรจะท าได้ตลอดเวลา ที่พบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุกๆ 5 ปีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1. หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  ปรับปรุงโครงสร้าง และเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF:HEd) และปรับโครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิตตลอดหลักสูตรปรับปรุงโดยก าหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว  
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
     2.1 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
     2.2  การเปลี่ยนแปลง รหสัวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกิตและค าอธิบายรายวิชา 
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           3.1การเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อวิชา และหน่วยกิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EER5403 วิทยาการวิจัย 

Research Methodology 
3(2-2-5) EER5501 วิทยาการวิจัย 

Research Methodology 
3(2-2-8) 

ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
Innovation and Information Technology 
Management for Administration 

3(2-2-5) ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
Innovation and Information Technology 
Management for Administration 

3(2-2-8) 

EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
Principle and Theory of Educational 
Administration 

3(2-2-5) EAD5701 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
Principle and Theory of Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EER5404 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research for Education Administration 
Development 

3(3-0-6) 
 

EER5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research for Education Administration 
Development 

3(3-0-9) 

EAD5614 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
Knowledge Management in Educational 
Administration 

3(2-2-5) EAD5802 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
Knowledge Management in Educational 
Administration 

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา 

Seminar in Educational  Administration 
3(2-2-5) EAD5806 สัมมนาการบริหารการศึกษา 

Seminar in Educational  Administration 
3(2-2-8) 

EAD6636 ภาวะผู้น าทางการบริหาร 
Administrative Leadership 

3(3-0-6) EAD5809 ภาวะผู้น าทางการบริหาร 
Administrative Leadership 

3(3-0-9) 

PED6102 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
National Development Theory According to  
His Majesty’s Initiatives 

3(3-0-6) PED6104 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
National Development Theory According to  
His Majesty’s Initiatives 

3(3-0-9) 

COM5101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Studies 

3(2-2-5) 
 

COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Studies 

3(2-2-8) 
 

ENG5101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Studies 

3(2-2-5) 
 

ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Studies 

3(2-2-8) 
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      3.2การเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5625 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา 

Educational Strategy and  Policy  Planning 
บริบท และแนวโน้มทางการศึกษา หลักการก าหนด
นโยบายและการวางแผนการศึกษาการวิเคราะห์และ
พัฒนานโยบายการศึกษา การน านโยบายและแผนสู่การ
ปฏิบัติ หลักการ กระบวนการและเทคนิคต่างๆในการ
วางแผนกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การวางแผน
พัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนการ
ประเมินผล การใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือวางแผน
เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ และป ระสิ ท ธิ ผ ลก ารบ ริห าร
สถานศึกษา 
Educational context and trends, principles of 
policy planning and strategic planning for 
education, the analysis and development of 
education policy, and the implementation of 
such policy and plan, principles, process, and  

3(2-2-5) EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา 
Educational Strategy and  Policy  Planning 
บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา หลักการก าหนด
นโยบายและการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์และ
พัฒนานโยบายการศึกษา การน านโยบายและแผนสู่การ
ปฏิบัติ หลักการกระบวนการและเทคนิคต่างๆในการ
วางแผนกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการศึกษา การ
บริหารงานระบบเครือข่ายแบบเกื้อกูลและแบ่งปัน การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การวางแผน
พัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนการ
ประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
ตามรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ 
Educational context and trends, principles of 
policy planning and strategic planning for 
education, the analysis and development of 
education policy, and the implementation of  

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 various techniques for strategic planning and 

action planning for education, the study of 
social evolution and local culture, the planning 
of local education development in terms of 
educational resource mobilization, the 
implementation of plan including the 
evaluation of education plan implementation 
for further planning of the increase of 
educational institution administration efficiency 
and effectiveness 

  such policy and plan, principles, process, and 
various techniques for strategic planning and 
action planning for education, administration 
Net workfor sharing, the study of social 
evolution and local culture, the planning of 
local education development in terms of 
educational resource mobilization, the 
implementation of plan including the 
evaluation of education plan implementation 
for further planning of the increase of 
educational institution administration efficiency 
and effectiveness on new normal 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5626 จริยธรรม  และความเป็นมืออาชีพของนักบริหาร

การศึกษา 
Ethics and Professional Administrator ship 
for Administrator 
สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา จริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารความ
เสี่ยงและความขัดแย้ง การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์
พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การนิเทศการศึกษา การบริหารกิจการ
นักเรียน การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การพัฒนาสมรรถภาพ และบุคลิกภาพของนักบริหารมืออาชีพ 
จิตวิญญาณ อุดมการณ์ผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
กฎหมายการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา
ในการบริหาร โดยยึดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
Competency of educational administrators and 
educational professional ethics for educational institution 
administrators, being leader of changes, leader’s behaviors,  

3(2-2-5) EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหาร
การศึกษา 
Ethics and Professional Administratorship 
for Administrator 
สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา จริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารความ
เสี่ ยงและ ความขัดแย้ ง การด าเนิ นงานแบบมี ส่ วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การนิเทศการศึกษา การบริหาร
กิจการนักเรียน การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารมือ
อาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์และ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
กฎหมายการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษาในการบริหารโดยยึดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
Competency of educational administrators and 
educational professional ethics for educational in stitution  

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5626 leadership, administration of educational 

resources, conflict and risk management, 
participatory operation with colleagues’ 
collaboration, educational supervision, student 
affair management, being moral and ethics 
majority with professional ethics, the 
personality and performance development of 
professional administrators, administrator’ s 
spirit and ideal, public relation, community’ s 
relation building, the enhance of community’s 
and local’ s collaboration in education 
management, the analysis and application of 
educational law, information technology and 
educational innovation for administration with 
the emphasis on good governance 

  administrators, being leader of changes, leader’ s 
behaviors, leadership, administration of 
educational resources, conflict and risk 
management, participatory operation with 
colleagues’  collaboration, educational 
supervision, student affair management, being 
moral and ethics majority with professional 
ethics, the personality and performance 
development of professional administrators, 
administrator’s spirit and ideal, public relation, 
community’s relation building, the enhance of 
community’ s and local’ s collaboration in 
education management, the analysis and 
application of educational law,related law, 
information technology and educational 
innovation for administration with the 
emphasis on good governance 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร 

Academic Administration and Curriculum 
Development 
หลักการ และทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ เทคนิคและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
หลักสูตรสถานศึกษา เน้นการระดมทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรประเมินหลักสูตร 
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการเรียนรู้แนว
ใหม่ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา เทคนิค
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การนิเทศพัฒนาครู การ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการ
บริหารและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู้น าทางวิชาการการบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม การ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือคุณภาพ และความเป็นเลิศ 
Principles and theories concerning academic 
administration, techniques and processes of  

3(2-2-5) EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
Academic Administration and Curriculum 
Development 
หลั กการและทฤษฎี การบริหารงานวิ ชาการ เทคนิ คและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการ
ระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
แบบองค์รวมการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ ปฏิบัติการการ
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนการบริหาร
หลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาเทคนิคการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาการนิเทศพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
พัฒนาระบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการบริหารและพัฒนาระบบ
การนิเทศให้สอดคล้องกับการบริหารและการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าทางวิชาการการบริหาร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานวิชาการ เพ่ือคุณภาพ
และความเป็นเลิศ 

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5627 academic affairs Qualitydevelopment, 

curriculum development, curriculum 
evaluation, problems and trends of school 
curriculum with an emphasis on the 
mobilization of local resources and intellect 
for curriculum development, the evaluation of 
curriculum and learning instruction quality, 
learning management with learner’ s based 
instruction, current learning procedures, the 
implementation of innovation and 
technologies for learning instruction, the 
administration of school curriculum and 
learning instruction, educational evaluation 
and assessment techniques, supervision for 
teacher’ s development based on learning 
management and development of supervision 
system consistent with the administration and 
knowledge evolution, personality development  

 EAD5704 Principles and theories concerning academic 
administration, techniques and processes of 
academic affairs quality development, 
curriculum development, curriculum 
evaluation, problems and trends of school 
curriculum with an emphasis on the 
mobilization of local resources and intellect 
for curriculum development, the evaluation of 
curriculum and learning instruction quality, 
learning management with learner’s based 
instruction, current learning procedures, 
outcomes setting for  holistic learning,learning 
management in new normal situation, the 
implementation of innovation and 
technologies for learning instruction, the 
administration of school curriculum and 
learning instruction, educational evaluation 
and assessment techniques, supervision for  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for academic leaders, the administration of 
learning resources and environment, the 
administration of academic affairs for quality 
and excellence 

  teacher’ s development based on learning 
management and development of supervision 
system consistent with the administration and 
knowledge evolution,activity arrangement life 
skills development, students support system, 
development of supervision system in 
according to administration and personality 
development for academic leaders, the 
administration of learning resources and 
environment, the administration of academic 
affairs for quality and excellence 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5611 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

School Administration for Excellence 
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับต่างๆ โครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหาร
การศึกษาของไทยในระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในสถาบันการศึกษา 
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภท ระดับ และ
ขนาดของสถาบันการศึกษา       การพัฒนาการ
บริหารงานด้านบุคคล วิชาการ งบประมาณ และทั่วไป 
การจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการ
บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
Philosophy, objectives and policies of different 
levels of education and education 
administration organizations in Thailand's 
national and area studies; The system of 
internal control institutions; The application of 
the appropriate type and level of education 
and human administrative development,  

3(2-2-5) EAD5801 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 
ปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับต่างๆ โครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหาร
การศึกษาในระดับประเทศและต่างประเทศ การ
เป รี ย บ เที ย บ ก า ร จั ด ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน
สถาบันการศึกษา การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่ วไป
ปฏิบัติการการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ใน
การบริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
Philosophy, objectives and policies of different 
levels of education and education 
administration organizations in Thailand's 
national and area studies; The system of 
internal control institutions; The application of 
the appropriate type and level of education 
and human administrative development,  

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 budget and general academic excellence and 

to help organize the management of 
educational agencies and schools; The 
application of new ideas in management, to 
enhance the quality of learning and to 
enhance the quality of teaching 

  budget and general academic excellence and 
to help organize the management of 
educational agencies and schools; The 
application of new ideas in management, to 
enhance the quality of learning and to 
enhance the quality of teaching 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5620 การบริหารความเสี่ยง 

Risk Management  
ปรัชญา และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินมูลค่าความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ
ควบคุมและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยงในหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ความส าเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยงการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
Philosophy and objectives of risk management, 
risk assessment, risk factors, risk control 
measures and risk management, variety of risk, 
risk identification and measurement in 
educational context, risk innovations, success 
in risk management, achievement-oriented 
communication of risk management, risk 
management in educational settings 

3(2-2-5) EAD5803 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
Risk Management  
ปรัชญาและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินมูลค่าความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ
ควบคุมและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยงในหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ความส าเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยงการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
การบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆภายใน
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
Philosophy and objectives of risk management, 
risk assessment, risk factors, risk control 
measures and risk management, variety of risk, 
risk identification and measurement in educational context, 
risk innovations, success in risk management, achievement-
oriented communication of risk management, risk 
management in educational settingsand new situations 

3(3-0-9) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance System 
แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการหลักสูตรผู้สอน และ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือน าไปสู่
คุณภาพของผลผลิตปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัด 
และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total Quality Management - TQM) การ
วิเคราะห์ และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จทางธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และบริบททางสังคมไทย 
ศึกษาแนวคิด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
Concepts, principles and processes for ensuring 
the quality of education, academics, 
curriculums, teachers and learners according to 
the educational standards of each level 
leading to the  of educational standards meet  

3(2-2-5) EAD5804 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance System 
แนวคิดหลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการหลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับเพ่ือน าไปสู่คุณภาพของ
ผลผลิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัด และระบบ
การประเมินการก ากับติดตามการประกันคุณภาพแบบ
วิถีใหม่ระบบการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การ
วิเคราะห์ และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพทาง
การศึกษา และธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และบริบททางสังคมไทย
ศึกษาแนวคิดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา บทบาทของผู้บริหาร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
Concepts, principles and processes for ensuring 
the quality of education, academics, 
curriculums, teachers and learners according to 
the educational standards of each level 
leading to the  of educational standards meet  

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 academic standards at each level, analyze 

factors, indicators and measurement system, 
total quality management, analyze and apply 
Business TQM in educational context suitable 
for Thai social context and circumstances; 
Study concepts of educational quality 
according to Thailand registration, 
administrator’ s role in educational quality 
assurance 

  academic standards at each level, analyze 
factors, indicators and measurement 
system,monitor quality assurancein new 
normal situation,total quality management, 
analyze and apply Education and Business 
TQM in educational context suitable for Thai 
social context and circumstances; Study 
concepts of educational quality according to 
Thailand registration, administrator’ s role in 
educational quality assurance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 



75 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD6618 การบริหารความขัดแย้ง  

Conflict Management 
แนวคิด ทฤษฎี และความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและ
กระบวนการบริหารความขัดแย้งการป้องกันความ
ขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งใน
องค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี  และการเรียนรู้
จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
Concept, theory and conflict in organization, 
technique and conflict management process, 
conflict protection; Ease study about conflict in 
organization, the application of learning in 
eases for organization development 

3(3-0-6) EAD5805 การบริหารจัดการความขัดแย้ง  
Conflict Management 
แนวคิดทฤษฎี และความขัดแย้งในองค์กรเทคนิค และ
กระบวนการบริหารจัดการความเครียด และความ
ขัดแย้งการป้องกันความเครียด และความขัดแย้ง
วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเครียด และความ
ขัดแย้งใน และนอกองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎี และการเรียนรู้จากกรณีความเครียด และความ
ขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
Concept, theory and conflict in organization, 
technique and conflict management process, 
conflict and pressureprotection; Analyse case 
study about conflict inside and outside of 
organization, the application of learning in 
cases for organization development 
 

3(3-0-9) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD6622 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
การค้นคว้าเรื่องที่ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่
นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ
เป็นกลุ่ม 
Research concerning about the educational 
administration under the control of the 
advisors, to provide insights, by studying an 
individual or group 

3(270) 
 

EAD6641 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 
การศึกษาอิสระตามระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาที่นักศึกษาสนใจภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้งโดยศึกษา
เป็นรายบุคคล 
Independent study methodology concerning 
about the educational administration under 
controlling of the advisors, to provide insights, 
by studying an individual 
 

6 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
REC6101 หลักการศึกษา และการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
แนวคิดพ้ืนฐานที่ เกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องปรัชญาการศึกษาจิตวิทยา การศึกษาแนวคิดที่มี
อิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติหลักสูตร และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การผลิต และการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การวัดผลปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
Basic concepts in education, academic disciplines such 
philosophy,  education and educational psychology, the 
influence of Thai education, Education Act and the 
National Education Plan, curriculum  and concepts about 
teaching technique, innovation in education, production 
and uses   of  innovation, measurement and evaluation, 
measurement tools development and quality assessment, 
problems and solutions for measurement and evaluation 
in education 

3(2-2-5) 
 

REC6103 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 
Principles of Education and Learning 
แนวคิดพ้ืนฐานที่ เกี่ยวกับการศึกษาการศึกษากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องปรัชญาการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้  การศึกษาแนวคิดที่ มี อิทธิพลต่อการศึ กษาไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติหลักสูตร 
และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมทาง
การศึกษาการผลิต และการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การวัด 
และการประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการพัฒนาโครงการเสริม
ทักษะการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Basic concepts in education, academic disciplines such as 
educational philosophy, developmental psychology, 
learning psychology,the influence of Thai education, 
Education Act and the National Education Plan, curriculum 
and concepts about teaching technique, innovation in 
education, production and uses   of  innovation, learning 
measurement and evaluation, development of projectfor 
learning and enhancing skill, network  

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
    construction for educational development and 

learning 
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4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1.หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า      30หน่วยกิต 
   1.1วิชาสัมพันธ์   เรียน  6 หน่วยกิต   1.1วิชาสัมพันธ์   เรียน  6 หน่วยกิต 
EER5403 วิทยาการวิจัย 

Research Methodology 
3(2-2-5) EER5501 วิทยาการวิจัย 

Research Methodology 
3(2-2-8) 

ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
Innovation and Information Technology 
Management for Administration 

3(2-2-5) ETI6303 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
Innovation and Information Technology 
Management for Administration 

3(2-2-8) 

  1.2 วิชาเฉพาะด้าน แผน ก (แบบ ก2) เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ แผน ข   1.2 วิชาเฉพาะด้าน แผน ก (แบบ ก2) เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ แผน ข 
        เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต         เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
        1.2.1วิชาบังคับ เรียน 12 หน่วยกิต        1.2.1 วิชาบังคับ เรียน 12 หน่วยกิต 
EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

Principle and Theory of Educational Administration 
3(2-2-5) EAD5701 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

Principle and Theory of Educational Administration 
3(2-2-8) 

EAD5625 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา 
Educational Strategy and  Policy  Planning 

3(2-2-5) EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา 
Educational Strategy and  Policy  Planning 

3(2-2-8) 

EAD5626 จริยธรรม  และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา 
Ethics and Professional Administrator ship for Administrator 

3(2-2-5) EAD5703 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา 
Ethics and Professional Administratorship for Administrator 

3(2-2-8) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร 

Academic Administration and Curriculum 
Development 

3(2-2-5) EAD5704 การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
Academic Administration and Curriculum 
Development 

3(2-2-8) 

          1.2.2 วิชาเลือกส าหรับแผน ก ( แบบ ก 2) เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ส าหรับแผน ข เรียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

              1.2.2 วชิาเลือกส าหรับแผน ก ( แบบ ก 2) เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ส าหรับแผน ข เรียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

EER5404 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research for Education Administration 
Development 

3(3-0-6) 
 

EER5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research for Education Administration 
Development 

3(3-0-9) 

EAD5611 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 

3(2-2-5) EAD5801 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 

3(2-2-8) 

EAD5614 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
Knowledge Management in Educational 
Administration 

3(2-2-5) EAD5802 การจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
Knowledge Management in Educational 
Administration 

3(2-2-8) 

EAD5620 การบริหารความเสี่ยง 
Risk Management  

3(2-2-5) EAD5803 การบริหารความเสี่ยง 
Risk Management  

3(3-0-9) 

EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance System 

3(2-2-5) EAD5804 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance System 

3(2-2-8) 

EAD6618 การบริหารความขัดแย้ง  
Conflict Management 

3(3-0-6) EAD5805 การบริหารความขัดแย้ง  
Conflict Management 

3(3-0-9) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา 

Seminar in Educational  Administration 
3(2-2-5) EAD5806 สัมมนาการบริหารการศึกษา 

Seminar in Educational  Administration 
3(2-2-8) 

EAD6636 ภาวะผู้น าทางการบริหาร 
Administrative Leadership 

3(3-0-6) EAD5809 ภาวะผู้น าทางการบริหาร 
Administrative Leadership 

3(3-0-9) 

PED6102 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
National Development Theory According to  
His Majesty’s Initiatives 

3(3-0-6) PED6104 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
National Development Theory According to  
His Majesty’s Initiatives 

3(3-0-9) 

           1.3 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพบริหาร เรียน 3 หน่วยกิต             1.3 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพบริหาร เรียน 3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับท้ังแผน ก (แบบก 2) และแผน ข วิชาบังคับท้ังแผน ก (แบบก 2) และแผน ข 
PRO6701 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 

Practicum in Educational Administration 
3(150) PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 

Practicum in Educational Administration 
3(120) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
             1.4 รายวิชาเสริม 
นักศึกษาทั้งแผนก (แบบ ก 2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่
คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษาก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 

              1.4 รายวิชาเสริม 
นักศึกษาท้ังแผนก (แบบ ก 2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่
คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษาก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 

COM5101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Studies 

3(2-2-5) 
 

COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Studies 

3(2-2-8) 
 

ENG5101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Studies 

3(2-2-5) 
 

ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Studies 

3(2-2-8) 
 

นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาจะต้องเรียนผ่านความรู้
พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดกรณีสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาจะต้องเรียนผ่านความรู้
พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดกรณีสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

REC6101 หลักการศึกษา และการเรียนรู้ 
Principles of Education and Learning 

3(2-2-5) 
 

REC6103 หลักการศึกษา และการเรียนรู้ 
Principles of Education and Learning 

3(2-2-8) 
 

      2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ เรียน 12 หน่วย กิต และการศึกษาอิสระ   
       เรียน  6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ เรียน 12 หน่วยกิต และการศึกษาอิสระ   
       เรียน  6 หน่วยกิต 

EAD6635 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

12 EAD6640 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

12 

EAD6622 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

3(270) 
 

EAD6641 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

6 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างการปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงในรายวิชาปฏิบัติการ 

การบริหารการศึกษา 
มาตรฐานสาขาบริหาร

การศึกษา 
หลักสูตรบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง 2559 

หลักสูตรบริหารการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 

จ านวนชั่วโมงในการฝึก
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานคุรุสภา (90 
ชั่วโมง) 

จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงาน 
150 ชั่วโมง 
 

จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงาน 120 
ชั่วโมง 
 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ครบ 7 มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมง (ไม่ต่ ากว่า 56 
ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ครบ 7 มาตรฐาน รวม
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 75 
ชั่วโมง 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาครบ 7 
มาตรฐาน รวมชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 
60 ชั่วโมง 

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทางการศึกษาครบ 6 
มาตรฐาน แต่ละมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ไม่ต่ า
กว่า 48 ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทางการศึกษาครบ 6 
มาตรฐาน รวมชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติการ 75 ชั่วโมง 

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทาง
การศึกษาครบ 6 มาตรฐาน รวม
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 60 ชั่วโมง 

การรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติการครอบคลุมตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ฝึกประสบการณ์ให้ครบถ้วน 

การรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติการครอบคลุมตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ฝึกประสบการณ์ให้ครบถ้วน 

การรายงานผลการฝึกปฏิบัติการ
ครอบคลุมตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
คู่มือการฝึกประสบการณ์ให้
ครบถ้วน 

เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลเป็นไปตามกรอบ
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มีการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ระบุไว้ 

มีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ระบุไว้ 

มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิม
นิเทศไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 

มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
3 ชั่วโมง มัชฌิมนิเทศ 3 
ชั่วโมง และปัจฉิมนิเทศ 3 
ชั่วโมง รวม 9 ชัว่โมง 

มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 1 วัน 
มัชฌิมนิเทศ 1 วัน และปัจฉิมนิเทศ 
1 วัน รวมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 

การน าเสนอสรุปผลการฝึก
ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน 

การน าเสนอสรุปผลการฝึก
ปฏิบัติการ 1 วัน 

การน าเสนอสรุปผลการฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษา 1 วันและในหนว่ยงานทาง
การศึกษา 1 วัน รวม 2 วัน 
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6. มาตรฐานการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) การศึกษาอิสระ(6 หน่วยกิต) 
1. ประเด็นที่ใช้ในการวิจัยต้องสอดคล้องกับสาขาท่ี
เรียน 

1. ประเด็นที่ใช้ในการวิจัยต้องสอดคล้องกับสาขาท่ี
เรียน 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัยอย่างน้อยควรต้องใช้สถิติ
อ้างอิง(Inferential statistics) หรือสถิติอนุมานที่
แสดงถึงศักยภาพของผู้วิจัย 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัยอย่างน้อยควรต้องใช้สถิติ
อ้างอิง(Inferential statistics) หรือสถิติอนุมาน 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยควรจะมากกว่า 300  
คนข้ึนไป 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยอนุโลมให้เก็บข้อมูล
จากหน่วยงานเดียว 

4. ในกรณีที่เป็นการศึกษาตัวแปรเดียว และใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics)ต้องใช้การวิจัย
แบบผสมผสาน ที่ใช้เครื่องมือในการวิจัยมากกว่า 1 
เครื่องมือ 

4. ในกรณีที่เป็นการศึกษาตัวแปรเดียว และใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics)ต้องใช้การวิจัย
แบบผสมผสาน ที่ใช้เครื่องมือในการวิจัยมากกว่า 1 
เครื่องมือ 

5. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพต้อง
ไม่ต่ ากว่า 9 คน  

5. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพต้อง
ไม่ต่ ากว่า 5 คน  

6. เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามต้องมีไม่น้อยกว่า 50 
ข้อ 

6. เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามต้องมีไม่น้อยกว่า 40 
ข้อ 

7.มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่มี
คุณภาพและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการท า
ผลงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

7. มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเข้าในกระบวนการท าวิจัยที่มี
คุณภาพ 
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             7.เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
  7.1 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
(เกณฑส์กอ. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและเกณฑ์คุรสุภาไม่
น้อยกว่า 42 หน่วยกิตจัดหลักสูตร 2 แผนดังนี ้
แผนก (1) 
ไม่ม ี
แผนก (2) 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
 
3. 

2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชามาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหาร 

9 
 
3 

หนว่ยกิต 
 
หน่วยกิต 

4. วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
5. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของ

แต่ละวิชา 

แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 18  

3. หมวดวิชามาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพบริหาร 

3 หน่วยกิต 

4. การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต 

5. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละวิชา  

โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
(เกณฑส์กอ. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและเกณฑ์คุรสุภาไม่
น้อยกว่า 42 หน่วยกิตจัดหลักสูตร 2 แผนดังนี ้
แผนก (1) 
ไม่ม ี
แผนก (2) 
1. วิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
 
3. 

2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 
วิชามาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหาร 

9 
 
3 

หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 

4. วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
5. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของ

แต่ละวิชา 

แผน ข 
1. วิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 15     หน่วยกิต 

3. วิชามาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพบริหาร 

3 หน่วยกิต 

4. การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

5. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละวิชา 
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  7.2 รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(2-2-5) 

 Innovation and Information 
Technology Management for 
Administration 

EER5403 วิทยาการวิจัย             3(2-2-5) 
 Research Methodology 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
ETI6303 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  3(2-2-8) 
 Innovation and Information 

Technology Management for 
Administration 

EER5501 วิทยาการวิจัย               3(2-2-8) 
 Research Methodology 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา        3(2-2-5) 
 Principle and Theory of 
Educational Administration 
EAD5625 การวางแผนกลยุทธ์  และนโยบาย
การศึกษา       3(2-2-5) 
 Educational Strategy and  Policy  
Planning 
EAD5626 จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพของ
นักบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
 Ethics and Professional 
Administratorship for Administrator 
EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และพัฒนา
หลักสูตร      3(2-2-5) 
 Academic Administration and 
Curriculum Development 
วิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพบริหาร 
PRO6701 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา         3(150) 
 Practicum in Educational 
Administration 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
EAD5701 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา                   3(2-2-8) 
 Principle and Theory of 
Educational Administration 
EAD5702 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย
การศึกษา         3(2-2-8) 
 Educational Strategy and  Policy  
Planning 
EAD5703 จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของ
นักบริหารการศึกษา       3(2-2-8) 
 Ethics and Professional 
Administratorship for Administrator 
EAD5704 การบริหารงานวิชาการ และพัฒนา
หลักสูตร        3(2-2-8) 
 Academic Administration and 
Curriculum Development 
วิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพบริหาร 
PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                    3(120) 
 Practicum in Educational 
Administration 



87 
 

 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วิชาเลือก 
EER5404 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา       3(3-0-6) 
 Research for Educational 
Administration Development 
EAD5611 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ      3(2-2-5) 
 School Administration for 
Excellence 
EAD5614 การจัดการความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา                        3(2-2-5) 
 Knowledge Management in 
Educational Administration 
EAD5620 การบริหารความเสี่ยง            3(3-0-6) 
 Risk Management 
EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 
 Educational Quality Assurance 
System 
EAD6618 การบริหารความขัดแย้ง           3(3-0-6) 
 Conflict Management 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา                    3(2-2-5) 
 Seminar in Educational 
Administration 
EAD6636 ภาวะผู้น าทางการบริหาร           3(3-0-6) 
 Administrative Leadership 
PED6102 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ      3(3-0-6) 
 National  Development Theories 
According to His Majesty’s Initiatives 

วิชาเลือก 
EER5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา         3(3-0-9) 
 Research for Educational 
Administration Development 
EAD5801 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ        3(2-2-8) 
 School Administration for 
Excellence 
EAD5802 การจัดการความรู้ท างการบริหาร
การศึกษา         3(2-2-8) 
 Knowledge Management in 
Educational Administration 
EAD5803 การบริหารจัดการความเสี่ยง            3(3-0-9) 
 Risk Management 
EAD5804 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา          3(2-2-8) 
 Educational Quality Assurance 
System 
EAD5805 การบริหารจัดการความขัดแย้ง           3(3-0-9) 
 Conflict Management 
EAD5806 สัมมนาการบริหารการศึกษา            3(2-2-8) 
 Seminar in Educational 
Administration 
EAD5809 ภาวะผู้น าทางการบริหาร             3(3-0-9) 
 Administrative Leadership 
PED6104 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ        3(3-0-9) 
 National  Development Theories 
According to His Majesty’s Initiatives 

 



88 
 

 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วิทยานิพธ์/การศึกษาอิสระ 
EAD6635 วิทยานิพนธ์                           12หน่วยกิต 
 Thesis 
EAD6622 การศึกษาอิสระ                                3(270) 
 Independent Study 
   
รายวิชาเสริม 
COM5101คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา                              3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Studies 
ENG5101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 
REC6101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้       3(3-0-6) 
 Principles of Education and 
Learning 

วิทยานิพธ์/การศึกษาอิสระ 
EAD6640 วิทยานิพนธ์         12หน่วยกิต 
 Thesis 
EAD6641 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
   
รายวิชาเสริม 
COM5103 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา                            3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
ENG5106 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 
REC6103 หลักการศึกษา และการเรียนรู้        3(2-2-8) 
 Principles of Education and 
Learning 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
และผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

และผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 
หลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาสัมพันธ์(บังคับ) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 

ETI6302การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
 บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศใน
การบริหารเทคนิคพ้ืนฐานของระบบการสื่อสาร  และ
เครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศและการบริหาร
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้และจัด
การศึกษานวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศ
ในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานความรู้  
การบริหารสาน
ศึกษา 
(4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
เรียนรู้ 
 

 
การบริหาร
การศึกษา 
(5) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและเรียนรู้ 
ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(3) การบริหาร
ระบบเครือข่าย 
 

หมวดวิชาสัมพันธ์(บังคับ) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 

EER5403วิทยาการวิจัย 
หลักการวิจัยประเภทของการวิจัยกระบวนการ และการ
ออกแบบการวิจัยเทคนิคการวิจัยแบบต่างๆการเขียนเค้า
โครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์การสร้างเครื่องมือ
สถิติพ้ืนฐาน และสถิติอ้างอิงเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยการประเมิน
สังเคราะห์ และการน าผลไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

มาตรฐานความรู้ 
การพัฒนาวิชาชีพ 
(4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
การพัฒนาวิชาชีพ 
(4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทางวิชาชีพ 
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(บังคับ) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 

EAD5624 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการศึกษา 
 บริบท และแนวโน้มทางการศึกษาหลักการ
ก าหนดนโยบาย และการวางแผนการศึกษาการวิเคราะห์
และพัฒนานโยบายการศึกษาการน านโยบายและแผนสู่การ
ปฏิบัติหลักการกระบวนการ และเทคนิคต่างๆในการ
วางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นการวางแผน
พัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาการน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลการ
ใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(1)ความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
(2) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
การบริหาร
สถานศึกษา 
(8) การวางแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ทางการบริหาร
สถานศึกษา 

ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(2)การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 
 
 
การบริหาร
การศึกษา 
(6) การวางแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การบริหาร
การศึกษา 

EAD5623หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 หลักการทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวน
ทัศน์ด้านการบริหาร และการจัดองค์การโครงสร้างการ
จัดการองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบ
โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการ
บริหารรูปแบบใหม่การจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดย
ใช้กรอบความคิดของกระบวนการการบริหารส่วนบุคคล
ธุรการการเงินพัสดุอาคารสถานที่การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดการและบริหารองค์การส านักงาน
และองค์คณะบุคคลประยุกต์ใช้เทคนิค และทักษะในการ
บริหารมนุษยสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์การ และการ

การพัฒนาวิชาชีพ 
(2) การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา 
การบริหาร
สถานศึกษา 
(1)ทฤษฎี หลักการ 
กระบวนการและ
หน้าที่ในการ
บริหาร 
(5) การบริหารงาน
บุคคล 

การพัฒนาวิชาชีพ 
(2) การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 
(1)ทฤษฎี หลักการ 
กระบวนการและ
หน้าที่ในการ
บริหาร 
(2) การบริหาร
องค์การ ส านักงาน 
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

เปลี่ยนแปลงองค์การมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหาร 

(6) การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน 
พัสดุ และอาคาร 
สถานที ่ 
(7) กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
การประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 
(1)หลักการและ
กระบวนการในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(2) การประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก 

และองค์คณะ
บุคคล 
(4)กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา 
 
 
 
การประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 
(1)ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายใน
และภายนอก 
(2) การก ากับ
ติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

EAD5625 จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนัก
บริหารการศึกษา 
 สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาและ
สถานศึกษาการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้น า
ภาวะผู้น าบริหารทรัพยากรทางการศึกษาการบริหารความ
เสี่ยงและความขัดแย้งการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์พัฒนาเพ่ือนร่วมงานการนิเทศการศึกษาการ
บริหารกิจการนักเรียนการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพ และ
บุคลิกภาพของนักบริหารมืออาชีพจิตวิญญาณอุดมการณ์

การพัฒนาวิชาชีพ 
(1)จิตวิญญาณ     
อุดามการณ์
ผู้บริหาร 
(3) ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 
 
ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(1)ผู้น าการ

การพัฒนาวิชาชีพ 
(1)จิตวิญญาณอุ
ดามการณ์ผู้บริหาร 
(3) ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 
 
 
ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(1)ผู้น าการ
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

ผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้กฎหมาย
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา
ในการบริหารโดยยึดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น า 
(4) การบริหาร
ความเสี่ยง และ
ความขัดแย้ง 
(5) ปฏิสัมพันธ์และ
การพัฒนาเพ่ือน
ร่วมงาน 
(6) ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
กิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 
(1)บริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนักเรียน 
(2) บริหารจัดการ
ให้เกิดการพัฒนา
ทักษะผู้เรียน 
(3) บริหารจัดการ
ให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น า 
(4) การบริหาร
ความเสี่ยง และ
ความขัดแย้ง 
(5) ปฏิสัมพันธ์และ
การพัฒนาเพ่ือน
ร่วมงาน 
(6) การนิเทศ
การศึกษา 
 
 
การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(1)การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
(1)หลักธรรมาภิ
บาลและความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของ
วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(3) จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด 

คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
(1)หลักธรรมาภิ
บาลและความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของ
วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา 
(3) จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด 
 

EAD5626การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนา
หลักสูตร 
 หลักการทฤษฎีการบริหารงานวิชาการเทคนิค
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการการพัฒนา
หลักสูตรประเมินหลักสูตรปัญหา และแนวโน้มหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นการระดมทรัพยากร และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ และการน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน การ
บริหารหลักสูตร และการสอนในสถานศึกษาเทคนิค การวัด
และประเมินผลทางการศึกษา การนิเทศพัฒนาครูจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาระบบการนิเทศให้สอดคล้องกับการ
บริหาร และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพของผู้น าทางวิชาการการบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
(3) การนิเทศเพ่ือ
พัฒนาครูให้จัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้
เติบโตเต็มตาม
ศักยภาพ 
การบริหาร
สถานศึกษา 
(2) การบริหารงาน
วิชาการเพ่ือ
คุณภาพและความ
เป็นเลิศ 
(3) การบริหาร
แหล่งการเรียนรู้

การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(2) การบริหาร
แหล่งการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 
(3) การพัฒนา
หลักสูตรและ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(4) การประเมิน
หลักสูตร 
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

และสิ่งแวดล้อมการบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพ และ
ความเป็นเลิศ 

และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรการสอน 
การจัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
(1)พัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตร
สถานศึกษา 
(2) การจัดการ
เรียนการสอนและ
การสอนเสริม 
(3) การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

PRO6701 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษาการนิเทศการสอน
รวมทั้งปัญหาขององค์การ วางแผนการประเมินผล การ
ตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามท่ีอาจารย์
ผู้สอนก าหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 

มาตรฐานความรู้ 
1. การบริหาร
สถานศึกษา 
2. การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษา
และการบริหาร
การศึกษา ที่
สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา
บังคับ รวมทั้ง
ปัญหาและแนว

มาตรฐานความรู้ 
1. การบริหาร
การศึกษา  
2. การประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษา
และการบริหาร
การศึกษา ที่
สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา
บังคับ รวมทั้ง
ปัญหาและแนว
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หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 

ทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
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รายงานการประชุมวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
วันที ่25 มิถุนายน 2563 

ณ. ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยอาคารศรีจุฑาภา 

.............................................. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์            ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

2. รศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

3. รศ.ดร.ธานี  เกสทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

4. ดร.เชน  หมั่นเขตรกิจ    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการบริหารหลักสูตร 

6. รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการบริหารหลักสูตร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการบริหารหลักสูตร 

8. ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา    กรรมการบริหารหลักสูตร 

9. ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์  กรรมการบริหารหลักสูตร 

10. นางสาวกัญธนัช  สินสมบุญ   บุคลากรประจ าหลักสูตร 

11. นางสาวอณิธิตา  ยมสาร   บุคลากรประจ าหลักสูตร 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

        ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของ
หลักสูตรดังนี้ 

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 ได้ผ่านการรับรองจากคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และ
ขณะนี้ครบรอบที่จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอให้ครุสภาและส านักงานคณะกรรมการการ
อุมศึกษาพิจารณาและเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

          ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     ประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดและแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรดังนี้ 
1.ทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 
2.พิจารณาค าอธิบายรายวิชา โดยวิชาบังคับให้คงรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชาเดิม 

เนื่องจากได้มกีารปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและผ่านการรับรองจากคุรุสภา
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

3.ทบทวนรายวิชาเลือก โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต 

4.ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับรายวิชา 
5.ทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ 
รายละเอียดส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 มีดังนี ้
1.ปรับรายชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา จาก 3(150) เปลี่ยนเป็น 3(120) 

จากเกณฑ์คุรุสภาก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
2.ปรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ จาก 3(270) เป็น 6 หน่วยกิต 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อสังเกตในการปรับปรุงหลักสูตร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1.  รูปแบบของหลักสูตร ควรมีการก าหนดระยะเวลาตลอดหลักสูตรแต่ละแผน 
2.  ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบและเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.  ทบทวนการเขียนล าดับเลขและค าผิด 
4. ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใน

การผลิตมหาบัณฑิตในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงร่าง มคอ.1ที่ก าลังจะประกาศใช้  
5.  ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและแผนรับให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. ทบทวนการค านวณงบประมาณท้ังรายรับและรายจ่ายให้สัมพันธ์กับแผนรับ 
7. ควรจะแยกอาจารย์ผู้สอนอีกตารางหนึ่ง แยกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8.  ทบทวนค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
9. ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ

คุรุสภา 
ทั้งนี้ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการดังนี้ 
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1. ทบทวนแบบฟอร์ม ตรวจค าถูกผิด การเรียงล าดับข้อ การค านวณงบประมาณ 

ข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรูปเล่ม มคอ. 2 โดยประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

2. ปรับข้อมูลที่จ าเป็นที่สอดคล้องกับ มคอ.1 ที่ก าลังจะประกาศใช้ 

3. ทบทวนค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

4. ปรับกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคุรุ

สภา 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 รศ.ดร.ธานี เกสทอง ให้ข้อแนะเกี่ยวกับการเตรียมการในการน าเสนอหลักสูตร

เพ่ือให้คุรุสภารับรองดังนี้ 
1. ให้น าเสนอมาตรฐานการผลิตนักศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกับ

เกณฑ์ของคุรุสภา 

3. แต่ละกิจกรรมต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และจะต้องเสนอในมุมมองของผู้บริหาร 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.15 น. 
 

 
 
 

                                                                                       
                                                                      นางสาวกัญธนัช  สินสมบุญ 
                                                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

                                                                                                    
                                                              ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ 

                                                               ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจาก
ศิษย์เก่า ผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งสิ้น 56 คน โดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่า จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตาราง 1 - 2 
 

ตารางที ่จ-1 จ านวน และร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 56) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 12 21.43 
    หญิง 44 78.57 
2. อายุ   
    26 – 30 ปี 15 26.78 
    31 – 35 ปี 10 17.86 
    36 – 40 ปี 7 12.50 
    41 – 45 ปี 9 16.07 
    46 – 50 ปี 9 16.07 
    ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 6 10.72 
3. อาชีพ   
    รับราชการ 44 78.58 
    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 3.57 
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ตารางที่ จ-1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 56) ร้อยละ 
    พนักงานเอกชน 6 10.71 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 7.14 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
    ต่ ากว่า 5 ปี 35 62.50 
    6 – 10 ป ี 10 17.86 
    ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป 11 19.64 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
    15,001 – 20,000 บาท 21 37.50 
    20,001 – 25,000 บาท 11 19.64 
    25,001 – 30,000 บาท 8 14.29 
    30,001 – 35,000 บาท 6 10.71 
    ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไป 10 17.86 

   

จากตารางที่ จ-1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน56 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพ ศ ห ญิ ง  จ า น ว น  4 4 ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  7 8 .5 7  แ ล ะ เพ ศ ช า ย  จ า น ว น  1 2  ค น  
คิดเป็นร้อยละ 21.43 

อายุ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.78 รองลงมา 31 - 
35 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89อายุ41 - 45 ปี และ 46 – 50 ปีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.07 ตามล าดับ 
 

อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 78.58 รองลงมา 
พนักงานเอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน      
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดับ 

 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.50 รองลงมา ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 และ 6 – 10 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ตามล าดับ 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 รองลงมา 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 และตั้งแต่ 
35,001 บาทข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ตามล าดับ 
ตารางที่ จ-2ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด ของระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ร ะ ย ะ เว ล า ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

x  S.D. Maximum Minimum 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7.93 .755 24.00 2.00 
 

จากตารางที่ จ-2ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 56 คน พบว่า 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 7.93 ปี สูงสุด 24 ปี และต่ าสุด  2 ปี 

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก ่ 
ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา และด้านทรัพยากร
การศึกษา ดังตาราง 3 – 7 
 

2.1ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 
 

ตารางที่ จ-3ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 

 

ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ 4.11 .714 ดีมาก 
2. การสัมภาษณ์เพื่อประเมินพ้ืนฐานความรู้ 4.45 .725 ดีมาก 

3. การพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน 4.33 .756 ดีมาก 

4. การพิจารณาจากความคิดและอุดมการณ์พื้นฐานของผู้สมัคร 4.19 .623 ดีมาก 

5. การพิจารณาจากบุคคลที่มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นผู้น าในการ
บริหารสถานศึกษา 

4.35 .658 ดีมาก 

ภาพรวม 4.29 .695 ดีมาก 
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จากตารางที่ จ-3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ ดีมาก  
( x = 4.29, S.D. = .695) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินพ้ืน
ฐานความรู้อยู่ในระดับมากดี( x = 4.45, S.D. = .725) รองลงมา การพิจารณาจากบุคคลที่มีความ
พร้อมในการก้าวไปเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก( x =4.35, S.D. = .658) และ
การพิจารณาจากประสบการณ์ท างานอยู่ในระดับดีมาก( x =4.33, S.D. = .756) ตามล าดับ ส่วน
ล าดับสุดท้าย การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้อยู่ในระดับดีมาก( x =4.11, S.D. = .714) 

 
2.2ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

 

ตารางที่ จ-4ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

 

ด้านโครงสร้างหลักสูตร x  S.D. แปลผล 
1. สนใจศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4.22 .617 พึงพอใจมาก 

2. เน้นการบูรณาการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม  สร้างเครือข่ายด้าน 
การบริหารการศึกษา 

4.18 .655 พึงพอใจมาก 

3. การน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา มาสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ 

4.45 .616 พึงพอใจมาก 

4. เน้นการศึกษาเอกเทศและปฏิบัติงานบริหารในการเรียนการสอน 4.21 .621 พึงพอใจมาก 

5. เน้นวิทยานิพนธ์ในการเรียนการสอน 4.29 .787 พึงพอใจมาก 

ภาพรวม 4.27 .659 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่  จ -4 ผลการวิ เคราะห์ ความคิด เห็น เกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอน             

ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ด้านโครงสร้างหลักสูตร พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก       
( x = 4.27, S.D. = .659) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การน าหลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา มาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.45, 
S.D. = .616) รองลงมา เน้นวิทยานิพนธ์ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x =4.29, 
S.D. = .787) และสนใจศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x =4.22, 
S.D. = .617) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย เน้นการบูรณาการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม สร้าง
เครือข่ายด้านการบริหารการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x =4.18, S.D. = .655) 
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2.3ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ตารางที่ จ-5ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน x  S.D. แปลผล 
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายเชิงอภิปรายในช้ันเรียน 4.18 .658 เหมาะสมมาก 

2. การจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับการ
สัมมนาองค์ความรู้ 

4.39 .675 เหมาะสมมาก 

3. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอาจารย์จากสถาบัน
วิชาชีพในต่างประเทศมาสอน หรือสอนร่วม 

4.15 .611 เหมาะสมมาก 

4. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับหน่วยงานบริหารการศึกษาตาม
ภูมิล าเนาของผู้เรียนตามความตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

4.22 .614 เหมาะสมมาก 

5. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตามความตกลงร่วมมือ 

4.19 .649 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.23 .641 เหมาะสมมาก 
 

จากตารางที่  จ -5 ผลการวิ เคราะห์ ความคิด เห็น เกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอน             
ของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก ( x = 4.23, S.D. = .641) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การจัดการเรียนการสอน 
ด้วยระบบบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับการสัมมนาองค์ความรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 4.39, 
S.D. = .675) รองลงมา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับหน่วยงานบริหารการศึกษาตาม
ภูมิล าเนาของผู้เรียนตามความตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงานอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x =4.22, 
S.D. = .614) และการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามความ
ตกลงร่วมมืออยู่ในระดับเหมาะสมมาก( x =4.19, S.D. = .649) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนอาจารย์จากสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศมาสอน 
หรือสอนร่วมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x =4.15, S.D. = .611) 
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3.4ด้านทรัพยากรการศึกษา 
 

ตารางที่ จ-6ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านทรัพยากรการศึกษา 

 

ด้านทรัพยากรการศึกษา x  S.D. แปลผล 
1. การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 4.10 .672 เหมาะสมมาก 

2. การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบแบ่งจ่ายรายงวด 4.47 .623 เหมาะสมมาก 

3. ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาเอกเทศ / การเรียนการสอน / วิทยานิพนธ ์ 4.19 .657 เหมาะสมมาก 

4. เน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี 4.22 .711 เหมาะสมมาก 

5. การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ 4.48 .681 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.29 .668 เหมาะสมมาก 

 

จากตารางที่ จ-6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ด้านทรัพยากรการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก( x = 4.29, 
S.D. = .668) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก การจัดการเรียนการสอนใช้นอกเวลาราชการ
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 4.48, S.D. = .681) รองลงมา การจ่ายค่าธรรมเนียมแบบแบ่งจ่าย
รายงวด อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x =4.47, S.D. = .623) และเน้นการเรียนการสอนผ่านทาง
เทคโนโลยี  อยู่ ในระดับมาก( x =4.22 , S.D. = .711) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การจ่าย
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเน้นการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ( x =4.10, S.D. = .672) 

3.5รายด้านและภาพรวม 
 

ตารางที่ จ-7ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามรายด้านและภาพรวม 

 

การจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรปริญญาโทฯ x  S.D. แปลผล 
1. ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา 4.29 .695 ดีมาก 

2. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.27 .659 ดีมาก 

3. ด้านการจัดการศึกษา 4.23 .641 ดีมาก 

4. ด้านทรัพยากรการศึกษา 4.29 .668 ดีมาก 

ภาพรวม 4.27 .665 ดีมาก 
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 จากตารางที่  จ-7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จ าแนกตามรายด้านและภาพรวม พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.27, S.D. = 
.665) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับแรก ด้านทรัพยากรการศึกษาอยู่ในระดับมาก( x = 4.29, 
S.D.  =  .6 6 8 ) ร อ งล งม า  ด้ า น ก า ร คั ด เลื อ ก บุ ค ล า ก ร เข้ า ศึ ก ษ า อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
( x =4.29, S.D. = .665) และด้านโครงสร้างหลักสูตร อยู่ ในระดับดีมาก( x =4.27, S.D. = .659) 
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก( x =423, S.D. = .668) 
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             ศศ.ม.      การจัดการองค์การ         2546          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
             ค.บ.        การศึกษาปฐมวัย           2539          สถาบันราชภฏันครปฐม  
5. ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย 
 - ธดา  สิทธิ์ธาดา.(2563).ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1.วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 กรกฎาคม – ธันวาคม หน้า 
13-23  

- ธดา   สิทธิ์ธาดา.(2563).ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด   
กรุงเทพมหานคร.วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที ่17 ฉบับที ่33 
กรกฎาคม –ธันวาคม  หน้า 24-33    

  - ธดา   สิทธิ์ธาดา.(2562).การบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
อาเซียนศึกษาโดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ .วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที ่10 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม  Vol.10 หน้า 24-32 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นายสุทธิพงศ์  บุญผดุง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
4. คุณวุฒ ิ 
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
 ศษ.ด.       หลักสูตรและการสอน     2549         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กศ.ม.        การวัดผลการศึกษา       2541         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
ประสานมิตร  

            ค.บ.         คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2533        วิทยาลัยครูสวนสุนันทา   
 ผลงานวิจัย 

   -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2562).การพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยใช้
แนวคิดการจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 21
ฉบับที ่2 เมษายน – มิถุนายน  หน้า 327 – 340 

  -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
มกราคม–มิถุนายน  หน้า 218-236 

    -สุทธิพงศ์  บุญผดุง.(2560).รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิ ง
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวคิดปริสีมาที่สาม. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 19 ฉบับที ่2 เมษายน – มิถุนายน หน้า 54-70 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – นามสกุล นางกัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
3. สังกัด คณะครุศาสตร ์
4. คุณวุฒ ิ  
 ปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 ปร.ด.  การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 2553 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 นศ.ม.  นิเทศศาสตร์    2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 นศ.บ.  วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  2544 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
 ผลงานวิจัย 
-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2562).ประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 127-139 มกราคม-
เมษายน  หน้า 127-139 

-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2561).ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2. วารสารการวิจัยการ
บริหารพัฒนา.ปีที ่9 ฉบับที ่1 มกราคม – เมษายน  หน้า 140 – 152  

-กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์.(2560). การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี  เขต 2 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่  13 ฉบับที่  3 
กันยายน – ธันวาคม  หน้า 250 – 259 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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