หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง 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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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 ผ้ สู อน
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
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า )
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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
27 หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
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
3(3-0-6)
1065501 วิทยาการวิจยั
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
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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
18

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
3(3-0-6)
1065502 วิทยาการวิจยั
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

20

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
3(3-0-6)
1065208 การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
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
3(2-2-5)
1065209 สัมมนาปั ญหาและแนวโน้มการบริ หารการศึกษา
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
3(3-0-6)
1065401 การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
3(3-0-6)
1065402 ภาวะผูน้ าํ สําหรับนักบริ หาร
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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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 จจัยตัวชี้ วดั ตามมาตรฐานการศึกษา การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็ จ เทคนิคและกระบวนการที่
ใช้พฒั นาองค์กรเพื่อการเปลี่ ยนแปลง การประยุกต์หลักการบริ หารคุ ณภาพแบบเบ็ดเสร็ จเพื่อการ
พัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริ บทของสังคมไทย
3(3-0-6)
1065404 กฎหมายการศึกษาสําหรับนักบริ หาร
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
3(3-0-6)
1065405 การบริ หารความขัดแย้ง
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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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
3(3-0-6)
1065503 การวิเคราะห์งานวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
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
3(150)
1065601 การศึกษาเอกเทศ
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
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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
6
1065603 การค้นคว้าอิสระ
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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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
3(3-0-6)
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้
Principles of Education and Learning Management
แนวคิ ดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา วิวฒั นาการและแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่ งชาติ การประกอบวิชาชี พทางการศึกษากับการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
องค์กรวิชาชีพและใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ หลักสู ตรการศึกษาและแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ปั ญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ระดับต่างๆ ของไทย
3(3-0-6)
1035101 นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการประเมินผลการศึกษา
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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