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(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริ หารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย): ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M. Ed. (Educational Administration)
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
การบริ หารการศึกษา
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
3/2554 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 6 เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
(1) ครู /อาจารย์ในสถานศึกษา
(2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(3) ผูบ้ ริ หารการศึกษา
(4) ผูบ้ ริ หารหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
(5) นักธุรกิจ/ผูร้ ับใบอนุ ญาต
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

1

อาจารย์ ดร. พรรณี สุวตั ถี
3 5099 00620 14 3

อาจารย์

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ศรี โสภา
3 5099 00805 61 5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช
3 7301 00172 62 6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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อาจารย์ ดร. ดวงใจ ช่วยตระกูล
3 9303 00241 48 4

อาจารย์

5

อาจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว
3 7302 00284 02 7

อาจารย์

วุฒิ (สาขาวิชา)
-ค.ด. (การบริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครู เชี ยงใหม่
-กศ.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
-กศ.ม. (การมัธ ยมศึ ก ษา)
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
-กศ.บ. (ฟิ สิ กส์ ) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ประสาน
มิตร
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-นศ.ม. (ประชาสั ม พั น ธ์ )
มหาวิทยาลัยสยาม
-ศศ.บ. (การจัด การทั่ว ไป)
วิทยาลัยครู นครปฐม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (วัด และประเมิ น ผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ศศ.บ. (การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทร์ เกษม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2537

2550

2550

2551

2552

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุ งหลักสู ตรเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่พบว่าเศรษฐกิจไทยมี
จุดอ่อนในเชิ งโครงสร้างอยู่ที่การผลิตโดยอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ ต้องพึ่งพิงการ
นําเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่ วน พลังงาน เงินทุนและเทคโนโลยีในสัดส่ วนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตตํ่า มี
การใช้ท รั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ตและบริ โภคอย่า งสิ้ นเปลื อง ทํา ให้เกิ ดปั ญ หาสภาพแวดล้อ มและ
ผลกระทบในด้านสังคมตามมา โดยไม่ได้มีการสร้ างภูมิคุม้ กันอย่างเหมาะสม ในขณะที่ภาครัฐมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่ งพบว่าการบริ หารจัดการประเทศยังมีลกั ษณะรวมศูนย์อาํ นาจ
ไม่ตอบสนองต่อการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล มีลกั ษณะปิ ด ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน และ
แม้ว่าจะมีการกระจายอํานาจมากขึ้น แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ยงั ไม่เข้มแข็ง ขาดอิสระในการ
จัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการพึ่งตนเอง ซึ่ งตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหานี้ จึงได้กาํ หนดแผนให้สถาบันอุดมศึกษา
เข้า มามี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศในด้า นการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ศ ัก ยภาพสู ง ให้ก ับ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมี ก ารผลิ ต งานวิ จ ัย ที่ ต อบโจทย์ใ นการพัฒ นาประเทศ รวมทั้ง ยัง ได้ ก ํา หนดให้
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมีบทบาทในการให้คาํ ปรึ กษา การให้ความรู ้ ทักษะ พัฒนาบุคลากรและ
ประชาชนในท้องถิ่ นให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มี
ความพร้ อมที่จะรองรับภารกิ จการถ่ายโอนมาจากส่ วนกลางได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นฐานราก
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้ จากการที่สมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (The Association of Southeast Asian Nation: ASEAN) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์
“อาเซี ยน 2020” เพื่อพัฒนาอาเซี ยนไปสู่ “ประชาคมอาเซี ยน” (ASEAN Community) ให้เป็ น
ผลสําเร็ จภายในปี 2563 ดังนั้น การศึกษาจึงมีหน้าที่โดยตรงและมีบทบาทสําคัญในการให้ความรู ้ที่
จําเป็ นในการขับเคลื่ อนและเตรี ยมการเพื่อก้าวสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนให้ทนั ตามกําหนดใน
กรอบความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยนทั้ง 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากข้อมูลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
พบว่าคุ ณภาพการศึกษาไทยยังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ ยนแปลงและเข้าสู่ สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู ้ กําลังคนระดับกลางและระดับสู งยังขาดแคลนทั้งปริ มาณและคุณภาพ รวมทั้ง
คนไทยกําลังประสบปั ญหาวิกฤตด้านค่านิ ย มที่เป็ นผลกระทบจากการเลื่ อนไหลทางวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้าสู่ ประเทศทั้งทางสื่ อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง เน้นวัตถุนิยมและบริ โภคนิยม
เพิ่ม มากขึ้น ดัง นั้นการผลิ ตบัณ ฑิ ตเข้าสู่ แหล่ ง งานนั้น นอกจากจะทํา ให้มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในทางวิชาการแล้ว ควรจะต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมและสามารถช่วยชี้ นาํ สังคมให้จรรโลง รักษา
ค่านิ ย ม วัฒนธรรมที่ดีง ามของสัง คมไทยรวมทั้งชี้ ให้เห็ นผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติด้วย
ขณะเดี ยวกัน การขับเคลื่ อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนที่ สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จะต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็ น
พลเมืองอาเซี ยนที่สามารถแข่งขันและอยูร่ ่ วมกับเพื่อนบ้านได้อย่างสันติสุข
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น
การพัฒนาหลักสู ตรจึงให้ความสําคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถสู งในการบริ หาร
การศึกษา โดยมีการเรี ยนรู ้แบบสหวิทยาการ เพื่อนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาการบริ หารการศึกษา
และสามารถนํา ไปใช้ใ นการพัฒนาท้อ งถิ่ น ในมิ ติ ต่ า งๆ ได้แ บบองค์ร วม รวมทั้ง เน้นการผลิ ต
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมยึ ด มั่น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ง นี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาํ หนดนโยบายให้ปี 2552 เป็ นปี แห่ งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย “บัณฑิต
มี คุณภาพ พัฒนาชาติ ยงั่ ยืน” จึ ง ได้จดั ทํากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ ง ชาติ (TQFHEd.) มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) ของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้นตํ่าเชิ ง
คุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่ อสารให้หน่วยงาน รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมัน่ ใจ
ถึงกระบวนการผลิตโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (Domains of Learning) ซึ่ งเป็ นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ การผลิตบัณฑิตครู
และส่ ง เสริ ม วิท ยฐานะครู ดัง นั้น การผลิ ตบัณฑิ ตสาขาวิช าการบริ หารการศึ กษาให้ส ามารถนํา
ความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ไ ปประยุก ต์ใ ช้เ พื่อพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาในท้องถิ่ น จึ ง เป็ น
บทบาทหน้าที่สําคัญของหลักสู ตรในอันที่จะช่ วยเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีความ
พร้อมรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน
13. ความสั มพันธ์ (หากมี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอื่น
วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา ซึ่ ง
เป็ นรายวิชาพื้นฐานไม่นบั หน่วยกิต โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู จํานวน 1 รายวิชาคือ วิชาการ
บริ หารจัดการสถานศึกษา และรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาการบริ หารการศึกษา
จํานวน 8 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาหลักทฤษฎีและการปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา 2) วิชายุทธศาสตร์
และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3) วิชา ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ 4) วิชา การบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) วิชาภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร 6) วิชาการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษา 7) วิชากฎหมายการศึกษาสําหรับนักบริ หาร และ 8) วิชาวิทยาการวิจยั
13.3 การบริ หารจัดการ
การบริ หารจัด การจะดํา เนิ น การในลัก ษณะที่ มี ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผนดําเนินงาน การจัดทํา
แผนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการ
อื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

6

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการบริ หารการศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยวิธีการแห่ง
ปัญญา มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ มีวสิ ัยทัศน์ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
1.2 ความสํ าคัญ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้กาํ หนดให้การผลิตบัณฑิต
ครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู เป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรค 1 ที่ระบุให้กระทรวงส่ งเสริ มให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
โดยกํากับและประสานให้สถาบันที่ทาํ หน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึก ษา ให้มี ความพร้ อมและมี ค วามเข้มแข็ง ในการเตรี ย มบุ ค ลากรใหม่ และการพัฒนาบุค ลากร
ประจําการอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ในมาตรา 53 วรรค 2 ได้กาํ หนดให้ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชี พตามที่ กฎหมายกําหนด การอนุ วตั ตามมาตราดัง กล่า วจึง ได้มี พระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้คุรุสภา ซึ่ งเป็ นสภาวิชาชีพออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ พ.ศ. 2547 และข้อ บัง คับ คุ รุ สภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ. 2548 รวมทั้ง ประกาศคุ รุ สภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2549
จากความสํา คัญตามกฎหมายทางการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมานั้น จะเห็ นว่า ผูป้ ระกอบวิช าชี พ
ทางการศึ กษา โดยเฉพาะวิชาชี พผูบ้ ริ หารการศึกษาและวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จะต้องผ่าน
กระบวนการผลิ ตและพัฒนาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา
ตามมาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พ ที่ก าํ หนดไว้ จึ ง จะสามารถประกอบวิช าชี พ เพื่ อ
บริ การต่อสาธารณชนให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึ กษาและแหล่ งเรี ย นรู ้ ยุค ใหม่ และการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการใหม่ รวมทั้งต้อง
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แสดงบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ ที่ มี วิสัย ทัศ น์ การบริ หารการเปลี่ ย นแปลง สามารถขับ เคลื่ อนการ
พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนได้
ดังนั้น หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม จึง เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตทางการบริ หาร
การศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยวิธีการแห่ งปั ญญา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีวิสัยทัศน์ใน
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง สามารถตอบสนองความต้องการจําเป็ นของผูท้ ี่เตรี ย มจะประกอบ
วิช าชี พผูบ้ ริ หารการศึ ก ษาและผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาทุก ระดับ ทุก ประเภท ให้มี ความพร้ อมด้า น
มาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พเพื่อให้สามารถทําหน้าที่บริ หารจัดการศึกษาในชุ มชน
และท้องถิ่นให้กา้ วสู่ มาตรฐานสากล
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อให้มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ของการบริ ห ารจัด การศึ ก ษา เป็ นผูน้ ํา เชิ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ปฏิ บ ัติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1.3.2 เพื่อให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษามีสมรรถนะในการบริ หาร
พร้อมที่จะก้าวสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
1.3.3 เพื่อให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาสามารถนําความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการศึกษาและการวิจยั ทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.3.4 เพื่ อ ให้ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจัด
การศึกษาในชุมชนและท้องถิ่นให้กา้ วสู่ มาตรฐานสากล
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
- รายงานผลการประเมินความ
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่พึงประสงค์
- รายงานการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของตลาดแรงงาน
- เอกสารการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาสื่ อ อุปกรณ์การเรี ยน
ที่ทนั สมัย ครบถ้วนสอดคล้อง
กับจํานวนและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน

กลยุทธ์
ขออนุมตั ิงบประมาณจากทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาสื่ อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
เพื่อให้อาจารย์ผสู ้ อนสามารถ
นําไปใช้ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ
3. จัดหาหนังสื อ เอกสารตํารา จัดทําแผนการจัดซื้ อหนังสื อ
เอกสารตําราที่ทนั สมัยโดยให้
สําหรับการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย ครบถ้วนสอดคล้อง ห้องสมุดดําเนินการจัดซื้ อและ
ให้บริ การอย่างทัว่ ถึง
กับจํานวนผูเ้ รี ยน
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีศกั ยภาพ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ดา้ น
ด้านความรู ้และคุณธรรมพร้อม การจัดการเรี ยนการสอนและ
ที่จะเป็ นผูส้ อนในระดับอุดม เพิม่ พูนทักษะ ประสบการณ์ใน
ศึกษาที่มีคุณภาพ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
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หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผสู้ อน
เกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
- รายงานการสํารวจหนังสื อ
เอกสารตําราในห้องสมุดที่
สอดคล้องกับแผนการจัดซื้ อ
- รายงานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นแบบทวิ ภ าค ข้อ กํา หนดต่ า ง ๆ ให้เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้อ น ทั้ง นี้ ข้ ึ น อยู่ก ับ การพิ จารณาของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการจัดการเรี ยนการสอน
วัน – เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาหรื อเทียบเท่าจากหลักสู ตรและ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อาจมีพ้ืนฐานในระบบการศึกษาไม่เพียงพอในระยะแรก
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ สามารถจัดกิ จกรรมการอบรม สัม มนา หรื อ
ศึก ษาดู ง านสถานศึ ก ษา/หน่ วยงานทางการศึก ษาเพื่อเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน หรื อมอบหมายให้ศึกษาเพิม่ เติมในรายวิชาหลักการศึกษาและการจัดการ
เรี ยนรู้ และรายวิชานวัตกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินผลการศึกษา ซึ่ งเป็ นรายวิชาเสริ มไม่นบั หน่วย
กิต
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา

พ.ศ.
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20

2555
20
20

จํานวนที่คาดว่าจะจบ

2559
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

144,000
576,000
180,000

200,000
1,240,000
360,000

200,000
1,240,000
360,000

200,000
1,240,000
360,000

200,000
1,240,000
360,000

900,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

2555
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

300,000
300,000
1,200,000
20
60,000

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

2558

2559

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษาและบริ หารสถานศึกษามาก่อน สามารถ
เทียบโอนหน่ วยกิ ต/รายวิชาได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร จัดหลักสู ตรเป็ น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2
และ แผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิ พนธ์และศึกษารายวิชา จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่ วยกิ ต
ดังนี้
ก. หมวดวิชาสั มพันธ์
9 หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
21 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า )
12 หน่วยกิต
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ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
ง. วิชาเสริมไม่ นับหน่ วยกิตและเป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ ละรายวิชา
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์แต่ตอ้ งมีการ
ค้นคว้าอิสระ จํานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้
ก. หมวดวิชาสั มพันธ์
9 หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
27 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า)
18 หน่วยกิต
ค. การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
ง. วิชาเสริมไม่ นับหน่ วยกิตและเป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ ละรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาสั มพันธ์
9 หน่ วยกิต
สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้เรี ยน ตามรายวิชา ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065101 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
1065501 วิทยาการวิจยั
3(3-0-6)
Research Methodology
1065502 สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)
Statistics for Research
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

21
27

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

วิชาบังคับ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้เรี ยน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังนี้
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รหัส
1065201

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Principle, Theory, and Practice of Educational Administration
1065202 ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Strategy and Planning for Educational Development
1065203 ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Principalship

วิชาเลือกสําหรับแผน ก แบบ ก 2 เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต สําหรับ แผน ข ให้เรี ยนไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส
1065204
1065205
1065206

1065207
1065208
1066209

1065301
1065401

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
การบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Administration of Basic Education
การบริ หารการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Administration of Higher Education
การบริ หารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
3(3-0-6)
ตามอัธยาศัย
Non-Formal and Informal Educational Administration
การบริ หารการศึกษาภาคเอกชน
3(3-0-6)
Administration of Private Education
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Resources Administration
สัมมนาปั ญหาและแนวโน้มการบริ หารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Issues and Trends of Educational
Administration
การบริ หารสถานศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ
3(3-0-6)
School Administration for Excellence

การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information and Technology Management
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3(3-0-6)

รหัส
1065402
1065403

1065404
1065405

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร
3(3-0-6)
Leadership for Administrators
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 3(3-0-6)
องค์กร
Educational Quality Assurance System and
Organizational Development
กฎหมายการศึกษาสําหรับนักบริ หาร
3(3-0-6)
Educational Laws for Administrators
การบริ หารความขัดแย้งและการจัดการความเครี ยด 3(3-0-6)
สําหรับนักบริ หาร
Conflict and Stress Management for Administrators

1065406

การฝึ กปฏิบตั ิงานการบริ หารการศึกษา
3(150)
Practicum in Educational Administration
1065503 การวิเคราะห์งานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Research in Educational Administration
1065601 การศึกษาเอกเทศ
3(150)
Individual Study
ค. วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ

รหัส
1065602
1065603

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Thesis
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

ง. วิชาเสริมไม่ นับหน่ วยกิตและเป็ นไปตามเงื่อนไขของแต่ ละรายวิชา
1) นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด โดย
ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์จะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
15

รหัส
1555101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies

4125101

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรี ยนวิชาการศึกษามาก่อน
จะต้องสอบผ่านความรู ้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
กรณี สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ จะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
รหัส
1014101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Principles of Education and Learning Management
1035101 นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
Learning Innovation and Educational Evaluation
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่

1-3
4
5
6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
16

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1 หมายถึงกลุ่มวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
2 หมายถึงกลุ่มวิชาการบริ หารการศึกษา
3 หมายถึงกลุ่มวิชาการบริ หารสถานศึกษา
4 หมายถึงกลุ่มวิชาเทคนิคการบริ หาร
5 หมายถึงกลุ่มวิชาวิจยั และการประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึงกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัส
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1065101 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา
1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา
1065501 วิทยาการวิจยั
*4125101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา
* รายวิชาเสริ มไม่นบั หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัส
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1065203 ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ
1065202 ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
1065502 สถิติเพื่อการวิจยั
*1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
* รายวิชาเสริ มไม่นบั หน่วยกิต

รหัส
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
1065602 วิทยานิพนธ์ (1)

9 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

9 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

รวม
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12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัส
แผน ข
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
1065603 การค้นคว้าอิสระ (1)

รหัส
แผน ก (แบบ ก 2)
วิชาเลือก (3)
วิชาเลือก (4)
1065602 วิทยานิพนธ์ (2)

รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(150)
6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต

แผน ข

1065603

น(ท-ป-ค)

วิชาเลือก (4)
วิชาเลือก (5)
วิชาเลือก (6)
การค้นคว้าอิสระ (2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(150)
3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต

หมายเหตุ สําหรับรายวิชาเสริ มไม่นบั หน่วยกิต หากผูเ้ รี ยนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน
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3.1.5 คําอธิ บายรายวิชา
หมวดวิชาสั มพันธ์
รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065101 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
แนวคิดปรัชญาพื้นฐานและพุทธปรัชญา ในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เชื่อมโยงสู่ แนวคิด
ปรั ชญาการศึ กษาไทย กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมืองและกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ กษาที่ มี อิท ธิ พลต่อการจัดการศึ กษาและการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทและแนวโน้มทางการศึกษาของท้องถิ่น
1065501 สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับสถิ ติเพื่อการวิจยั สถิ ติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิ ติ
อ้างอิง พาราเมตริ ก และนอนพาราเมตริ ก การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่ องมือวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณลักษณะ
1065502 วิทยาการวิจยั
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและระเบียบวิธีการวิจยั ทางการศึกษา จรรยาบรรณของ
นักวิจยั การออกแบบการวิจยั กระบวนการการวิจยั ที่ครอบคลุมการกําหนดปั ญหา การศึกษาและ
วิ เ คราะห์ เ อกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การกํา หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจ ัย การกํา หนด
วัตถุประสงค์การวิจยั การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การนําเสนอผลการวิจยั การประเมิน
งานวิจยั การสังเคราะห์ขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั การจัดทําโครงร่ างการวิจยั และรายงานการวิจยั
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หมวดเฉพาะด้ าน
1. วิชาบังคับ
รหัส
ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Principle, Theory, and Practice of Educational Administration
ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิวฒั นาการเชิ งกระบวนทัศน์
ด้านการบริ หารและการจัดองค์กร ระบบและกระบวนการบริ หารการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์
ในการบริ หารการศึกษา บริ บทและแนวโน้มการบริ หาร การศึกษาของไทยและต่างประเทศ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารการศึกษา นวัตกรรมการบริ หารการศึกษาและเทคนิ คการ
บริ หารองค์กรทางการศึกษายุคใหม่
1065202 ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Strategy and Planning for Educational Development
หลัก การ และแนวคิ ด กระบวนการกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นานโยบายและ
การวางแผน การวิเคราะห์และประเมินนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสู่ การปฏิบตั ิ
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ที่เกี่ ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ
กระบวนการ และเทคนิ ควิธีต่าง ๆ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
การศึ ก ษา และการจัด ทํา แผนปฏิ บ ัติ ก ารที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่ น การประสานแผนและการนํา แผนไปปฏิ บ ตั ิ รวมทั้ง การประเมินผล
การใช้แผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
1065203 ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Principalship
คุณลักษณะนักบริ หารมืออาชีพที่พึงประสงค์ การพัฒนาความเป็ นนักบริ หารการศึกษา
มื อ อาชี พ วิ สั ย ทัศ น์ ภาวะผู้นํา วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข องผู ้บ ริ หาร มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แ ละ
ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ องค์ก รวิ ช าชี พ และการมี ส่ ว นร่ วมในองค์ก รวิช าชี พ การพัฒนา
สมรรถนะและบุ ค ลิ ก ภาพของนัก บริ หารการศึ ก ษามื ออาชี พ เทคนิ ค การบริ หารเชิ ง กลยุท ธ์
การคิ ด เชิ ง ระบบ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การบริ ห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการจัดการความรู ้ในองค์การทางการศึกษา
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รหัส

2. วิชาเลือก

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065204 การบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Administration of Basic Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดมุ่งหมายในการบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ
และโครงสร้ างการบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย บทบาทและหน้าที่ของ ผูบ้ ริ หาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอบข่ายงานบริ หารและการนิ เทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสู ตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปั ญหาและแนวโน้มในการบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทยและของต่างประเทศ
1065205 การบริ หารการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Administration of Higher Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการและจุดมุ่งหมายในการบริ หารการอุดมศึกษา ทั้งในระดับตํ่า
กว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญา ระบบและโครงสร้ า งการบริ หารการอุ ดมศึ กษาของไทย
บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ขอบข่ายงานบริ หารและ
การนิ เทศภายในสถานศึกษา ปั ญหาและแนวโน้มใหม่การบริ หารจัดการศึกษาอุดมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ การบริ หารจัดการการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการก้าวสู่ สากล
1065206 การบริ หารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3(3-0-6)
Non-Formal and Informal Educational Administration
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระบบและโครงสร้ า งการบริ ห ารการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอบข่ายงานบริ หารและ
นิเทศภายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปั ญหาและแนวโน้มในการ
บริ หารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยและต่างประเทศ
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รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065207 การบริ หารการศึกษาภาคเอกชน
3(3-0-6)
Administration of Private Education
แนวคิ ด หลักการและจุ ดมุ่งหมายเกี่ ยวกับ การบริ หารธุ รกิ จ ความแตกต่างระหว่า ง
การบริ หารการศึ กษา และการบริ หารธุ รกิ จ บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารองค์กรธุ รกิ จ การ
วางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคคล การควบคุ มและการตัดสิ นใจในการบริ หารธุ รกิ จ
การศึ กษาอิทธิ พลของการบริ หารธุ รกิจที่ มีต่อการบริ หารการศึกษาภาคเอกชน การประยุกต์
เทคนิ คและวิธีการบริ หารองค์กรธุ รกิจในการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา การ
วิเคราะห์การลงทุนทางการศึกษากับผลตอบแทนทางการศึกษา การศึกษากับการมีงานทําและ
การจัดหาตลาดวิชาการทางการศึกษา
1065208 การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Resources Administration
หลักการ แนวคิ ด แนวปฏิ บตั ิ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานวิช าการ
งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริ หารทัว่ ไป การจัดระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสี่ ยง การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การศึกษาและ
ประยุกต์ใช้แนวคิดโลจิสติกในการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1065209 สัมมนาปั ญหาและแนวโน้มการบริ หารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Issues and Trends of Educational Administration
หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการสัม มนา การคัดสรรหัวข้อหรื อประเด็ นปั ญหา
ทางการบริ หารการศึกษาเพื่อปฏิ บตั ิการสัมมนาแบบมีส่วนร่ วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
การศึกษาดูงาน และการทํางานเป็ นทีมตลอดจนการเรี ยนรู้ในการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
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รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065301 การบริ หารสถานศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ
3(3-0-6)
School Administration for Excellence
หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในระดับ ต่ า งๆ การจัด ระบบบริ ห ารงานภายใน
สถานศึกษาขนาดต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรต่างๆ
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา การวิเคราะห์ระบบงานบริ หารสถานศึกษาที่มีการปฏิบตั ิเป็ นเลิศ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
สถานศึกษาและการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อความเป็ นเลิศและเพื่อก้าวสู่ มาตรฐานสากล
1065401 การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information and Technology Management
ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยยีและสารสนเทศ แนวคิดพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจัด การ และการจัด การเรี ย นรู ้
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจัด การ การบริ หารระบบ
สารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร
การศึกษา การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา
รวมทั้งการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1065402 ภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร
3(3-0-6)
Leadership for Administrators
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ บทบาท คุณลักษณะและประเภทของ
ผูน้ าํ ทางการศึกษา พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ เทคนิ คและทักษะในการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์
การติดต่อสื่ อสารและการประสานงาน การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเสริ มสร้างและพัฒนา
ภาวะผูน้ ํา สํา หรั บ ผูบ้ ริ หาร การให้ค าํ ปรึ ก ษาผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา และการสัง เคราะห์ ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าํ
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รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065403 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance System and Organizational Development
หลักการ แนวคิดและความสําคัญเกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพ กระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษา
ปั จจัยตัวชี้วดั ตามมาตรฐานการศึกษา การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็ จ เทคนิคและกระบวนการที่
ใช้พฒั นาองค์กรเพื่อการเปลี่ ยนแปลง การประยุกต์หลักการบริ หารคุ ณภาพแบบเบ็ดเสร็ จเพื่อการ
พัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริ บทของสังคมไทย
1065404 กฎหมายการศึกษาสําหรับนักบริ หาร
3(3-0-6)
Educational Laws for Administrators
หลักการ แนวคิ ด และความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติ
ข้อบัง คับ และประกาศที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัด การศึ ก ษา การบริ หารการศึ ก ษาและการบริ หาร
สถานศึกษา การวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างการใช้กฎหมายทางการศึกษา ปั ญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้กฎหมายเพื่อการบริ หารการศึกษา และการบริ หารสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารในการใช้กฎหมายการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
1065405 การบริ หารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร เทคนิ คและกระบวนการบริ หาร
ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง ศึกษากรณี เฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร การประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎี และการเรี ยนรู ้จากกรณี ความขัดแย้งเพื่อการบริ หารองค์กรทางการศึกษา เทคนิ คใน
การบริ หารความขัดแย้งที่จาํ เป็ นสําหรับผูบ้ ริ หาร การบริ หารเวลาของผูบ้ ริ หาร การนําผลการวิจยั มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริ หารความขัดแย้ง
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รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065406 การฝึ กปฏิบตั ิงานการบริ หารการศึกษา
3(150)
Practicum in Educational Administration
การเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์ดว้ ยการปฏิบตั ิงานด้านบริ หารการศึกษา การบริ หาร
สถานศึกษาและการนิ เทศภายใน การวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ปั ญหาขององค์กร การวางแผน
การประเมินผล การตัดสิ นใจและกิจกรรมการบริ หารในองค์กรทางการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่มีการปฏิบตั ิเป็ นเลิศ
1065503 การวิเคราะห์งานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Research in Educational Administration
ลักษณะและธรรมชาติของการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา การวิเคราะห์ผลงานวิจยั ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริ หารการศึกษาและงานในหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
การสังเคราะห์องค์ความรู ้ และเทคนิ คการวิจยั นโยบาย การวิจยั ปฏิ บตั ิการ การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ
แบบมี ส่ วนร่ วม การวิ จยั เชิ ง อนาคตและการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ เพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ผลในงานวิจ ัย
ทางการบริ หารการศึกษา และงานวิจยั ทางการบริ หารสถานศึกษา
1065601 การศึกษาเอกเทศ
3(150)
Individual Study
การศึกษาค้นคว้า เกี่ ยวกับ การบริ หารการศึ กษา หรื อการบริ หารสถานศึกษาที่ สนใจเป็ น
พิ เ ศษ เป็ นรายบุ ค คลหรื อ เป็ นกลุ่ ม โดยใช้ร ะเบี ย บวิธี วิท ยาการวิจ ัย ในการดํา เนิ น การ ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ผสู ้ อน
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3. วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065602 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
การริ เริ่ มสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ทางวิชาการ การนําทฤษฎี และหลักการบริ หารการศึกษามาใช้
ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษาขั้นสู งและเทคนิ คการค้นหา
องค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา รวมทั้งการ
นําเสนอรายงานการวิจยั ตามรู ปแบบของการจัดทําวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1065603 การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
โดยอาศัยระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา รวมทั้งการนําเสนอรายงานการวิจยั ตามรู ปแบบของ การ
จัดทําการค้นคว้าอิสระที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. รายวิชาเสริม ไม่นบั หน่วยกิต
รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสารสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสื บค้น การอ่านและการสรุ ปใจความสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทําวิจยั การเขียนบทคัดย่องานวิจยั และบทความ
วิจยั
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รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

4125101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Graduate Studies
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
การใช้ฐานข้อมู ล เพื่ อการสื บ ค้นและอ้า งอิง ทัก ษะการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สํา เร็ จรู ป เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั การเขียนบทความวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Principles of Education and Learning Management
แนวคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา วิวฒั นาการและแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่ งชาติ การประกอบวิชาชี พทางการศึกษากับการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
องค์กรวิชาชีพและใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ หลักสู ตรการศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ปั ญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ระดับต่างๆ ของไทย
1035101 นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Learning Innovation and Educational Evaluation
หลัก การ แนวคิ ด และความสํา คัญของนวัตกรรมทางการศึ ก ษาและการประเมิ นผล
การศึกษา สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ หลักการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

1

อาจารย์ ดร. พรรณี สุ วตั ถี
3 5099 00620 14 3

อาจารย์

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิ น ศรี โสภา
3 5099 00805 61 5

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช
3 7301 00172 62 6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

4

อาจารย์ ดร. ดวงใจ ช่วยตระกูล
3 9303 00241 48 4

อาจารย์

5

อาจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว
3 7302 00284 02 7

อาจารย์

-ค.ด. (การบริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครู เชี ยงใหม่
-กศ.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-กศ.ม. (การมัธ ยมศึ ก ษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-กศ.บ. (ฟิ สิ กส์) มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-น ศ . ม . ( ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ )
มหาวิทยาลัยสยาม
-ศศ.บ . ( การจั ด ก ารทั่ ว ไป )
วิทยาลัยครู นครปฐม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (วัด และประเมิ น ผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ศศ.บ. (การบริ หารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์) สถาบัน ราชภัฏ จัน ทร์
เกษม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2555
12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
12
12

2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

1

อาจารย์ ดร. พรรณี สุ วตั ถี
3 5099 00620 14 3

อาจารย์

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิ น ศรี โสภา
3 5099 00805 61 5

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช
3 7301 00172 62 6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

4

อาจารย์ ดร. ดวงใจ ช่วยตระกูล
3 9303 00241 48 4

อาจารย์

5

อาจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว
3 7302 00284 02 7

อาจารย์

-ค.ด. (การบริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครู เชี ยงใหม่
-กศ.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-กศ.ม. (การมัธ ยมศึ ก ษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-กศ.บ. (ฟิ สิ กส์) มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-น ศ . ม . ( ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ )
มหาวิทยาลัยสยาม
-ศศ.บ . ( การจั ด ก ารทั่ ว ไป )
วิทยาลัยครู นครปฐม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (วัด และประเมิ น ผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ศศ.บ. (การบริ หารทรั พ ยากร
มนุษย์)
สถาบันราชภัฏจันทร์ เกษม
-ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2555
12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
12
12

2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

6

อาจารย์ ดร. นรี ภทั ร ผิวพอใช้
3 6010 00016 67 5

อาจารย์

7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชยั ลําไย
5 73050 0042 20 3

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิต จันทร์ ฉาย ผูช้ ่วย
3 7399 00352 53 8
ศาสตราจารย์

9

อาจารย์ ดร. ดรุ ณี โกเมนเอก
3 7006 00019 80 1

อาจารย์

-ค.ด. (การอุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรี ยน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
-ค.ด. (เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-กศ.ม. (เทคโนโลยี ท างการ
ศึ ก ษา) มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ น
ทรวิโรฒ ประสานมิตร
-กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก
-ค.ด. (หลักสู ตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (นิ เทศการศึ ก ษาและ
พัฒนาหลักสู ตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. (มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์
ชี วภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปร.ด. (การจัดการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
-กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2555
12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
12
12

2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

10

อาจารย์ ดร. นภาภรณ์ ยอดสิ น
5 6404 00001 80 8

อาจารย์

11

อาจารย์ ดร. สุ วิมล มรรควิบูลย์ชยั
3 1015 01471 42 6

อาจารย์

12

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม
3 7301 01556 01 1

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

13

รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์
3 7303 00074 54 7

รอง
ศาสตราจารย์

-ค.ด. (เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-Ph.D. (Computer Science)
Edith Cowan University
Australia
-พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ หาร
ศาสตร์
-วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Ph.D. (TESOL)
University of Technology,
Sydney Australia.
-กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-Ph.D. (English as an
International Language)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-กศ.ม. (การสอนภาษาอัง กฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
บางแสน
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2555
12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
12
12

2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

14

อาจารย์ ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล
3 7301 00700 16 9

อาจารย์

15

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
3 1021 01123 40 5

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

16

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่ ง
ศศิธร
3 1020 01100 58 6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

-Ph.D. (Composition and
TESOL) Indiana University of
Pennsylvania, USA
-ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศศ.บ. เกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ หนึ่ ง
(ภาษาอัง กฤษ) มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
-DMS. (Management Science)
Technological University of the
Philippines, Philippines
-บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัย
สยาม
-ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-DMS. (Management Science)
Technological University of the
Philippines, Philippines
-บธ.ม. (การเงินและการ
ธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
-บธ.บ. (การเงินและการ
ธนาคาร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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2555
12

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
12
12

2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คุณารักษ์
3 7399 00315 95 1

รอง
ศาสตราจารย์

2

รองศาสตราจารย์ ดร. อุทยั บุญประเสริ ฐ
3 1014 00536 63 8

รอง
ศาสตราจารย์

3

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชยั ชินะตังกูร
3 7301 01679 83 0

รอง
ศาสตราจารย์

ลําดับ

คุณวุฒิการ
ศึกษา
-Ph.D (Educational
Admisistration) KSU, Kansas
USA.
-M.S. (Educational
Administration) KSU, Kansas
USA.
-กศ.บ.(ฟิ สิ กส์,คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
-Ph.D. (International and
Development Education) Pitch
Berg University, USA.
-พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
-ค.ม. (โสตทัศนสื่ อสาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. (สังคมศึกษา/
ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-Ph.D. (Educational
Administration) The University
of Oklahoma, USA.
-M.S. (Educational
Administration) Texas A&I
University, USA.
-กศ.บ. (มัธยมศึกษา เคมีภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา บางแสน
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2555
6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
6
6

2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง

4

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์
3 4505 00854 17 4

นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

5

ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง
3 6601 00412 57 1

นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

6

ดร.จุรินทร มิลินทสู ต
3 1499 00315 70 1

ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
เชี่ ยวชาญ

7

ดร.ถาวร เส้งเอียด
3 9305 00668 50 3

คณบดี

-คด.(บริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-กศม. (การสอนวิทยาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ มหาสารคาม
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-กศ.บ. (ฟิ สิ กส์)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ มหาสารคาม
- ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
(การศึกษานอกระบบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม
วิทยาการพัฒนา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- นิ ติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
-กศ.ด.(วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ
-คอ.ม. (บริ หารอาชี วและเทคนิ ค
ศึ ก ษา) สถาบัน พระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ
-คอ.บ. (ไฟฟ้ าสื่ อสาร) วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชี วศึกษา
-กศ.ด. (บริ หารการศึกษา)
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
-ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
-ค.บ. เกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ สอง
(การประถมศึกษา)
วิทยาลัยครู สุราษฎร์ ธานี

35

2555
6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
6
6

2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

8

ดร.สําเริ ง กุจิรพันธ์
3 1005 00520 00 0

9

นายนคร ตังคะพิภพ
3 7699 00287 18 3

10

นางสิ ริยพุ า ศกุนตะเสฐียร
3 7301 00356 87 5

คุณวุฒิการ
ศึกษา

ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
เชี่ ยวชาญ

-กศ.บ. (ชี ววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก
-ศษ.ม.(การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-Ed.D. (Educational
Administration)
-University of Northern
Philippines, Philippines
อดีตผูบ้ ริ หาร -ค.ม.(บริ หารการศึกษา)
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชี่ ยวชาญพิเศษ -กศบ.(วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ผูบ้ ริ หาร
-คม. (บริ หารการศึกษา)
สถานศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
เชี่ ยวชาญ
-กศบ. (วิทยาศาสตร์ )
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
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2555
6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
2556
2557
6
6

2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
หลักสู ตรกําหนดให้นัก ศึ กษาที่ เลื อกเรี ยนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนรายวิช า
วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยหั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้อ งเป็ นเรื่ อ งที่ อ ยู่ใ นขอบเขตการศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ตหรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนด โดยมีอาจารย์ที่ ปรึ กษา
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หลัก สู ตรกําหนดให้นัก ศึ กษาที่ เลื อกเรี ยนแผน ข จะต้องลงทะเบีย นรายวิช าการค้นคว้า
อิสระโดยศึกษาในเรื่ องที่สนใจที่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษาตามหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้
การแนะนําดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยั เบื้ องต้นเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาทางการบริ หารการศึกษาได้ และสามารถเขียนบทความวิจยั เพื่อการเผยแพร่ ได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ข
5.4 จํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
จํานวน 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (แผนข)
จํานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชาทุกคน
เพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
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5.6.1 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน
โดยกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองตามแบบฟอร์ ม
5.6.3 ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม
5.6.4 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกัน
5.6.5 ผูเ้ รี ยนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูส้ อนประจํารายวิชาทุกคน ซึ่ ง
เข้าร่ วมฟังการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูส้ อนทุกคนเข้าฟังการนําเสนอผลการศึกษาของผูเ้ รี ยน
5.6.7 ผูป้ ระสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่ วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจําวิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการหลักสู ตรและคณะกรรมการบริ หารคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพของผูน้ ํา เชิ ง จริ ย ธรรมที่ จ ะต้อ งวางตนให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยสอดแทรกไว้ในรายวิชาหลักการ ทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ การ
บริ หารทรัพยากรทางการศึกษา ภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร ซึ่ งเป็ นวิชา
สัมพันธ์ และวิชาบังคับ และวิชาเลื อกอื่น ๆ ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยน
รวมทั้ง สอดแทรกไว้ใ นกิ จ กรรมในชั้น เรี ย น และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาจัดให้นกั ศึกษาก่อนสําเร็ จการศึกษา

ด้านภาวะผูน้ าํ

จัด กิ จ กรรมตามแผนการเรี ย นการสอนในหลัก สู ต รและจัด กิ จ กรรม
พัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารการศึกษาและ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาทิ
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน
- กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อ
เป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้พฒั นาภาวะผูน้ าํ และการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะความเป็ นผู ้นํา โดยมอบหมายให้ นัก ศึ ก ษา
หมุนเวียนกัน เป็ นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามี
คุณลักษณะ ความเป็ นผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม
กํา หนดให้มี ร ายวิ ช าที่ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งทํา งานกลุ่ ม และมี ก ารกํา หนด
ระยะเวลาเพื่ อ จัด ทํา รายงานและเสนองาน ตลอดจนมี กิ จ กรรมเพื่ อ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมหรื อ
แสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นการฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษามี วิ นั ย และ
ความรับผิดชอบ แสดงความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่ดี

ด้านวินยั และความ
รับผิดชอบ
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คุณลักษณะพิเศษ

ด้านการประชาสัมพันธ์

ด้านความรู ้ความสามารถ
ในการวิจยั และใช้
ประโยชน์จากการวิจยั
จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา เข้าเรี ยนอย่าง
สมํ่า เสมอ มี ส่ ว นร่ ว มในชั้น เรี ย น เสริ ม ความกล้า ในการแสดงความ
คิดเห็นและส่ งงานตามกําหนดเวลานัดหมาย
มีการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การเข้าสังคม การเจรจาต่อรอง
การติดต่อสื่ อสาร การประสานงาน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ การมีมนุษย
สั ม พันธ์ ที่ ดี และการวางตัว ในการทํา งาน การศึ ก ษาดู ง านและการจัด
กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศก่อนที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
จัดกิจกรรมตามแผนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรรายวิชาวิทยาการวิจยั
รายวิชาสถิติเพื่อการวิจยั การทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รวมไปถึง
กิ จกรรมเสริ ม ความรู ้ ทัก ษะการสัง เคราะห์ผลงานวิจยั ทางการบริ หาร
การศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
มีการให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการวิเคราะห์
กรณี ศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
ผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดการศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาชี พผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริ หารสถานศึกษา
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและค่านิยมที่พึงประสงค์สาํ หรับการสร้างสรรค์
สังคมแห่งความพอเพียงและยัง่ ยืน
2.1.1.2 ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินและนําความรู ้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หาร
การศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยัง่ ยืน และมีสันติสุข
2.1.1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวติ และประกอบวิชาชีพตาม
คุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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2.1.1.4 มีความรู ้ เป็ นผูน้ าํ เชิ งคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
รวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผรู ้ ่ วมงานมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่เหมาะสม
2.1.1.5 มีความสามารถในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (good governance)
2.1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดย
เน้นการเข้า ชั้นเรี ย นให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายให้เป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลัย
นักศึ กษาต้องมีความรับ ผิดชอบโดยในการทํา งานกลุ่ มต้องผลัดเปลี่ ย นกันเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม มี
ความซื่ อสัตย์ นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในการสอนในทุก
รายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
- ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมิ นจากการมีวินัยและความพร้ อมเพรี ยงของนักศึ กษาในการเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.2.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องหลั ก การกระบวน
การบริ หารการศึกษารวมถึงนโยบายและการวางแผนการศึกษา
2.2.2.2 สามารถบูรณาการความรู้ ในเรื่ องของการบริ หารด้านการบริ หารจัด
การศึกษา ด้านวิชาการ ธุ รการ การเงิ น พัสดุ อาคารสถานที่ งานบุคลากร บริ หารกิจการนักเรี ยน
บริ หารทรัพยากรรวมไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2.2.2.3 สามารถวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิ น และนํา ความรู้ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด
ทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ ย วข้องกับ หลัก การบริ หารการศึ ก ษาไปใช้ในการบริ หารการศึ ก ษาและ
บริ หารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2.2.4 ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และการนํ า ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การนิ เ ทศการศึ ก ษา
การพัฒ นาหลัก สู ต ร การบริ ห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา การบริ ห ารและ
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ประชาสั ม พันธ์ และความสั ม พันธ์ ก บั ชุ มชนตลอดจนการวิจยั ทางการศึ ก ษาไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
การบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ เน้ น หลั ก การทางทฤษฎี
ทาง การบริ หารและอธิ บายเชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิงานจริ งด้านการบริ หารการศึกษา และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา และจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษสอนเฉพาะเรื่ อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการปฏิ บ ัติ ข องนัก ศึ ก ษาใน
ด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่ให้นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้นคว้าอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้ เกี่ยวกับสาขาวิชาบริ หารการศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้น
ให้นักศึ กษาคิ ดหาเหตุ ผล เข้า ใจที่ มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีก ารแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิ ดทักษะ
ทางปั ญญาดังนี้
2.2.3.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
2.2.3.2 สามารถวิเคราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ป ระเด็น ปั ญหาที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห าร
การศึกษาและการบริ หารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2.3.3 สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา องค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.2.3.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปั ญญาในการประกอบวิชาชี พและ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดทํารายงานกรณี ศึกษาทางด้านการบริ หารการศึกษา โดยศึกษาจาก
ปั ญหาการวิจยั นํามาวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการบริ หารจัดการโดยนําองค์ความรู้ทางด้าน
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางการบริ หารการศึกษามาประยุกต์ใช้
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสแลกแปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันและร่ วมกันปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มา
ก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา
ความสามารถที่ จะปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ กลุ่ ม คนต่า งๆ เป็ นเรื่ อ งจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นั้นอาจารย์ต้อ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้
นักศึกษาไปเรี ยนวิชาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
2.4.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
2.4.1.2 สามารถสร้ า งความสัม พันธ์ ที่ ดี มี ความรั บ ผิดชอบ และสามารถทํา งาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข และมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.1.3 เคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงานด้วยความเข้าใจและเป็ นมิตร
2.4.1.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่าง
เป็ นกัลยาณมิตร
2.4.1.5 พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชี พอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ ม การทํางานที่ตอ้ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื่นข้ามหลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงาน
ได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะด้ านการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิ ตศาสตร์ และสถิติข้ นั พื้นฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษา
2.5.1.2 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิ ตศาสตร์ และ
สถิติพ้ืนฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้ืนฐาน ในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษา
2.5.1.4 นําความรู ้ดา้ นการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิ ตศาสตร์
และสถิติพ้ืนฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิช าต่า ง ๆ ให้นักศึ ก ษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์
จํา ลอง และสถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนํา เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ยนรู้ เ ทคนิ ค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
(2) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงานกรณี และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของ
วิชาชี พผูบ้ ริ หารการศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและค่านิ ยมที่พึงประสงค์สําหรับการสร้ างสรรค์
สังคมแห่งความพอเพียงและยัง่ ยืน
1.2 ยอมรั บ ในคุ ณ ค่ า ของความแตกต่ า งหลากหลายและสามารถวิเ คราะห์
สังเคราะห์ ประเมินและนําความรู ้ เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หาร
การศึ ก ษา/ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการดํา รงชี วิต และ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยัง่ ยืน และมีสันติสุข
1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชี วิตและประกอบวิชาชี พตามคุณธรรม
พื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1.4 มี ค วามรู ้ เ ป็ นผูน้ ํา เชิ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และปฏิ บ ตั ิ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี
รวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผรู ้ ่ วมงานมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่เหมาะสม
1.5 มีความสามารถในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (good governance)
1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2) ความรู้
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของหลักการกระบวนการบริ หาร
การศึกษารวมถึงนโยบายและการวางแผนการศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการความรู ้ในเรื่ องของการบริ หารด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ ธุ รการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ งานบุคลากร บริ หารกิจการนักเรี ยน บริ หาร
ทรัพยากรรวมไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนําความรู ้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หารการศึกษาไปใช้ในการบริ หารการศึกษาและบริ หาร
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ตระหนักถึงคุณค่าและการนําความรู ้ไปใช้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การ
พัฒนาหลักสู ตร การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การบริ หารและ
ประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3) ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
3.2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
และการบริ หารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3 สามารถวิเคราะห์และใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา องค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วถิ ีทางปั ญญาในการประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์
4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
4.2 สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข และมีประสิ ทธิ ภาพ
4.3 เคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงานด้วยความเข้าใจและเป็ นมิตร
4.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเป็ น
กัลยาณมิตร
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4.5 รับผิดชอบในการกระทําของตนเองและงานในกลุ่ม
4.6 สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและ
ส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) ทักษะด้ านการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์ และสถิติข้ นั พื้นฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษา
5.2 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ
พื้นฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้ืนฐาน ในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษา
5.4 นําความรู ้ดา้ นการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิ ตศาสตร์ และ
สถิติพ้ืนฐานในการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และการบริ หารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

5

6

1

2

หมวดวิชาสั มพันธ์
ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษา

    O

O

   O    



     

วิทยาการวิจยั



O O

O

O 

O

O

     O

O

O

O

สถิติเพื่อการวิจยั



O O

O

O 

O

O

  O

O

O

O

 O

O 



     



O      



หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับ :
หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หาร
  O   O        O    O     O
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาการศึกษา   O   O            O     O
ความเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ
                      O
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O



รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

3

4

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

การบริ หารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

O

O

O      

O

   O

  

O

O

O

  O

O

การบริ หารการอุดมศึกษา

O

O

O      

O

   O

  

O

O

O

  O

O

O

O

O      

O

   O

  

O

O

O

  O

O

O

O

O      

O

   O

  

O

O

O

  O

O

4

5

2. ความรู้

6

1

2

วิชาเลือก

การบริ หารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การบริ หารการศึกษาภาคเอกชน
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
สัมมนาปั ญหาและแนวโน้มการบริ หาร
การศึกษา
การบริ หารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ

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

การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

O O            O         O O

ภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร
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 O



รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
O O   
องค์กร
กฎหมายการศึกษาสําหรับนักบริ หาร
  O  
การบริ หารความขัดแย้ง
    
การฝึ กปฏิบตั ิงานการบริ หารการศึกษา
O O   

2. ความรู้

6

1

 

2

3

4

  

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
 

 O

    

 

 O

O

O   

    O

  

O   

 O

O

   

    

  

   

 O



 O

O

 

 O

  

 

O 

   O

    

 

การวิเคราะห์งานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา



การศึกษาเอกเทศ

O O            O         O O

วิทยานิพนธ์

O O            O         O O

การค้นคว้าอิสระ

O O            O         O O

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา

O

คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา

O O            O         O O

หลักการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้

 

นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการประเมินผล

O O            O         O O

O O

O

O

O 

O  
O 



O

O





  

O   
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O

 O

    O

O

O

O

O

  

      

 

 O

O   

O

O

 O

O
O

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับ หลัก สู ตรสามารถทํา ได้โดยมี ร ะบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จะเน้นการทําวิจยั
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่ องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสู ตรองค์กรสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจยั อาจจะทําดําเนินการต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบ
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้า ทํา งานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 2 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต การประเมิน
จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่ งแบบสอบถามหรื อสอบถามเพื่อวัดระดับ ความพึ ง พอใจในด้า น
ความรู ้ ความพร้ อ ม และคุ ณ สมบัติ ด้า นอื่ น ๆ ของบัณ ฑิ ต ที่ เ ข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ใน
สถานศึกษานั้นๆ
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(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ เช่น 1). จํานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ 2). จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 3). จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
3.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสู ตรและเกณฑ์การ
ประเมินผล
3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3.1.6 สอบผ่านรายวิชาในการประเมินความรู ้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1.7 มีคุณสมบัติอื่น ๆครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ แสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นัก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น ยื่น คํา ร้ อ งแสดง ความจํา นงขอสํา เร็ จ
การศึกษาต่อส่ วนทะเบี ยนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้านการศึกษา
ต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริ หารการศึกษา
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะดําเนิ นในลักษณะโครงการมี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ประจําสาขาวิชาประกอบด้วย ประธานหลักสู ตร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ร่ วมเป็ นกรรมการ รับผิดชอบบริ หารหลักสู ตรโดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
ของคณะและอาจารย์ผูส้ อน ติ ดตามและรวบรวมข้อมูล สํา หรั บ ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒนา
หลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่องดังนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1.1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้อง 1.1 หลักสู ตรได้รับการประเมินจาก
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
กับมาตรฐานวิชาชีพด้านการ
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านบริ หาร
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
บริ หารการศึกษาระดับสากล
การศึกษาว่าได้มาตรฐานทาง
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อระดับชาติ
วิชาการ มีความ
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง
ทันสมัยและมีการปรับปรุ ง
องค์ความรู ้ใหม่ๆ
สมํ่าเสมอ
ทางด้านการบริ หาร
1.2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
1.2 หลักสู ตรได้รับการประเมินจาก
การศึกษา
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
แหล่งประกอบการหรื อผูใ้ ช้บณั ฑิต
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
ว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
แหล่งงาน
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการ
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทนั สมัย

2.1. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชา
เรี ยนให้มีท้ งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ที่ทนั สมัย
ด้วยตนเอง
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2.1. จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาค ปฏิบตั ิ
และวิชาเรี ยนที่มี แนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่
ได้ดว้ ยตนเอง

เป้าหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
2.2 จัดสัมมนาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ 2.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา และอาจารย์พิเศษประวัติ
นักศึกษา คณาจารย์ และ
อาจารย์ดา้ น
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเป็ นเรี ยนรู้ คุณวุฒิประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรม ของอาจารย์
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
รวมทั้งการศึกษาดูงานแหล่ง
ปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3 ประเมินความรู ้ความเข้าใจ และ
2.3. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการ
ทักษะที่ได้รับจากการสัมมนาและ
เรี ยนรู ้ และหรื อ ผูช้ ่วยสอน
การศึกษาดูงาน
เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้

3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

3.1. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี 3.1 จํานวนบุคลากรผูส้ นับ สนุนการ
เรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรมในการ
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเป็ นผู้
สนับสนุนการเรี ยนรู้
มีประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่
3.2 ผลการประเมินการเรี ยนการ สอน
มหาวิทยาลัยกําหนด
อาจารย์ผสู้ อน และการสนับสนุน
3.2 มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่
การเรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุนการ
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เรี ยนรู ้ โดยนักศึกษา
3.3. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อน
เป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการ และ
หรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านการบริ หาร
การศึกษาหรื อในด้านที่
เกี่ยวข้อง
3.4. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรให้ไปดูงานใน
หลักสู ตรหรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
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เป้าหมาย
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
4.1. มีการประเมินหลักสู ตรโดย 4.1 ประเมินผลโดยคณะ กรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะกรรมการผูท้ รง คุณวุฒิ
คณะฯ ทุกปี
ภายในทุกปี และภายนอก
อย่างน้อยทุก 5 ปี
4.2 ประเมินผลโดยคณะ กรรมการ
4.2 จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การประเมินของคณะ
กรรมการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของ 4.3 ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี
หลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จ
การศึกษา

5. พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนให้มี 5. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์โดย 5. รายงานผลการพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล
การส่ งเสริ มการศึกษาต่อ
ความรู ้ทางวิชาการที่
ประชุม อบรมและการศึกษาดู
ทันสมัยและสามารถ
งานทั้งในและต่างประเทศใน
เชื่อมโยงกับวิชาการและ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ิได้อย่างมี
การสอน รวมทั้งการทําวิจยั
ประสิ ทธิ ภาพ
หรื อเอกสารทางวิชาการต่างๆ
6. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน 6. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในการ 6. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
การรายปี
บริ หารงานทั้งในเรื่ อง
การบริ หารหลักสู ตร
แผนการดําเนิ นงาน บุคคล
และงบประมาณ รวมทั้งมี
แผนปฏิบตั ิการรายปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการ
เรี ย นการสอนในชั้นเรี ย น และสร้ า งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะ
ให้ สื บ ค้น นอกจากนี้ ยัง ได้มี ก ารประสานงานกับ มหาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การจัด หาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับ สํา นัก วิท ยบริ ก าร ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่ เกี่ ย วข้อง เพื่อ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้ อหนัง สื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิช าจะมี ส่ วนร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อหนัง สื อ
ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่ วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี การประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าห้องสมุ ด และทําหน้าที่ ประเมิ น
ความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา ทั้งนี้จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประสานงานกับร้านจําหน่าย
หนังสื อต่างๆ ส่ งรายการหนังสื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์ผสู ้ อนคัดเลือก
ในการเสนอจัดซื้ อเป็ นประจําทุกเดือน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่ จะต้องมี วุฒิก ารศึ ก ษาระดับปริ ญญาเอกในสาขาวิช าการบริ หารการศึ ก ษาหรื อสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและคณาจารย์ผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการ
วางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้
บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
(1) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาํ ได้เฉพาะหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญพิเศษ
หรื อกรณี ขาดแคลนอาจารย์
(2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน
(3) โปรแกรมวิชาเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตรง
ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและสภาวิชาการ
(4) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้อย
(5) จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู ้ดา้ นการบริ หารการศึกษา หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุ นจะต้องเข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสู ตรและจะต้องสามารถ
บริ การให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมหรื อการสอนงาน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่ นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่ มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ โดยอาจารย์จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษารวมทั้งกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้ ในส่ วนของ
การขอปรึ กษาด้านอื่นนอกเหนือจากทางด้านวิชาการ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจําโครงการให้คาํ ปรึ กษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มีการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพือ่ การประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์ การประเมินประจําปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3

อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคถณวุฒิ
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังการเรี ยนการสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3

8.

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0)
13. อื่นๆ ระบุ....................
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ผา่ นรวม (ข้อ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1-5

1-5

1-5

เกณฑ์ ประเมิน: หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตังบ่งชี้ที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บงั คับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ งยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้เ พื่ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุก ๆ
หัวข้อว่ามี ความเข้า ใจหรื อไม่ โดยอาจประเมิ นจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติ กรรมของ
นัก ศึ ก ษา การอภิ ป รายโต้ต อบจากนัก ศึ ก ษา การตอบคํา ถามของนัก ศึ ก ษาในชั้น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ
รวบรวมข้อมูลที่กล่ า วข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้ องต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
หรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้ ได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
หรื อไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้ แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 และเรี ยน
รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรแล้ว ซึ่ งจะเป็ นช่วงเวลาที่นกั ศึกษาดําเนิ นการจัดทําวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษาจะสามารถติดตามประเมินความรู ้ของนักศึกษา
ว่ า สามารถนํา ความรู ้ ที่ เ รี ย นมาทั้ง หมดมาประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ับ กรณี ศึ ก ษา
ปฏิบตั ิงานได้จริ งหรื อไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่ งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ นอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อตาม มีการดําเนิ นการครบ 8 ข้อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการ
ปรั บ ปรุ ง ดัช นี ด้า นมาตรฐานและคุ ณภาพ การศึ กษาเป็ นระยะๆ อย่า งน้อยทุ กๆ 3 ปี และมี ก าร
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ ได้ทนั ทีซ่ ึ งก็จะเป็ นการปรับปรุ ง
ย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้ง
ฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก
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