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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 
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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   
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
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  3/2564  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2564 
 

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. (การพัฒนาสังคม)  
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 

หมวดที ่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
กับภาคการศึกษาปกต ิ

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไมมี่ 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน – เดอืนมิถุนายน 
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 
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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 
 

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 
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3 หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
  นักศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพและมีหน่วยกิตตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 

ใบอนุญาตวิชาชีพประกอบ 
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดท าหลักสูตรเป็น 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  
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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 
                    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 
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PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3(120) 
  Practicum in Educational Administration 
                   1.4 รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 
         นักศึกษาทั้งแผนก (แบบ ก 2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษาก าหนด และผ่าน
ตามประกาศมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  
COM5110 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(บ-ป-อ)   
ENG5110 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 
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  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 

COM5110 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา *                      3(2-2-8)  
  Computer for Graduate Students 
         รวม 12 หน่วยกิต 
 

      *  รายวิชาเสริม 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

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

ENG5110 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 
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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 
 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 

COM5110 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา *                       3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
EAD____ วิชาเลือก 1                 3(...........) 
   
         รวม 12 หน่วยกิต 
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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 

ENG5110 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 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที ่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 

ปีท่ี 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 
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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 

 
 
 
 
 
 



    13 

 

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 
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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 
 
COM5110  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 

 
ENG5110  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. (การพัฒนาสังคม)  
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 กษ าขั้ 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

34 



    29 

 

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 
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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 
(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  ฉบับที ่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 

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 

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 

 
 
 

  

40 



 
1. 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 O  O O  O O O O  O  O O O O O O O O 

 
47 
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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 

เลิศ 
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  



    37 

 

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 

EAD6641 การศึกษาอิสระ O  O O O O O O O  O O O O O O O O O  
PRO6702 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา  O O O O O O O O O O O O  O O O O O  
COM5110 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา O O O O O O O O O  O O O O O O O O  O 
ENG5110 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 

48 
49 
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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 ชือ่วิชาและค 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 

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 

3(2-2-8) 
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such policy and plan, principles, process, and  education policy, and the implementation of  
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
เสี่ยงและความขดัแย้ง 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

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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             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 

หน่วยกติ 
 
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 แผนดังนี้ 
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 
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


