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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration
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ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M. Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอกของหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 4 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2557
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มัติ ห ลั ก สูต รในการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วัน ที่ 6 เดื อน กั น ยายน
พ.ศ. 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
8.1 อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ/เอกชน
8.2 ผูบริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ/เอกชน
8.3 ผูบริหารการศึกษา
8.4 นักธุรกิจ/ผูรับใบอนุญาตสถานศึกษาเอกชน
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หมวดเงิน
ข.งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

2560

2561

300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
20
40
40
40
40
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ผูที่เคยศึ กษาหลั กสู ตรสาขาวิ ชาการบริห ารการศึ กษาในระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
มากอน สามารถเที ยบโอนหน วยกิ ต/รายวิชาได ทั้งนี้ใหเป นไปตามขอบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 และประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
3.1.2 โครงสร า งหลั ก สู ต ร จั ด หลั ก สู ต รเป น 2 แผน คื อ แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา จํานวนรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ดังนี้
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
21 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาเลือก (ไมนอยกวา)
3 หนวยกิต
ค. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
ง. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
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แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองจัดทํา
สารนิพนธจํานวนรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต ดังนี้
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาเลือก (ไมนอยกวา)
9 หนวยกิต
ค. สารนิพนธ
6 หนวยกิต
ง. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 9 หนวยกิต ตามรายวิชาดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065101 หลักสูตร การสอน และการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Curriculum, Instruction and Educational Quality Promotion
1065401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Research for Educational Administration Development
1065402 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แผน ก แบบ ก 2
21
หนวยกิต
แผน ข
27
หนวยกิต
วิชาบังคับสําหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 18 หนวยกิต ตามรายวิชา
ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
1065201 ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
Theory and Practice of Educational Administration
1065202 ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
Professional Administrators in Education
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1065203 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
Leadership for Educational and School Administration
1065204 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
Educational and School Administration for Excellence
1065205 การบริหารกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
Student Affairs Administration
1065601 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(135)
Practicum in Educational Administration
วิชาเลือกสําหรับแผน ก แบบ ก 2 ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ แผน ข ใหเรียน
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ตามรายวิชา ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
1065206 การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา
Planning and Educational Policy
1065207 องคการและการบริหารองคการทางการศึกษา
Educational Organization and Administration
1065208 เศรษฐศาสตรการศึกษา
Economics of Education
1065209 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
Educational Resources Management
1065210 จิตวิทยาการบริหาร
Psychology of Administration
1065211 การประเมินโครงการ
Project Evaluation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. วิทยานิพนธและสารนิพนธ
รหัส
1065501 วิทยานิพนธ
Thesis
1065502 สารนิพนธ
Thematic Paper

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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ง. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
1) นั กศึกษา ทั้ งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต องมี ความรู ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด โดยผูที่มี
ความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
4125101

คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies

3(2-2-5)

2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน
จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษากําหนด
กรณีสอบไมผานเกณฑ จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
Principles of Education and Learning Management
1035101 นวัตกรรมการเรียนรูและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Learning Innovation and Educational Evaluation
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา

ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่

1-3
4
5
6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารการศึกษา/สถานศึกษา
3 หมายถึง กลุมวิชาเทคนิคการบริหาร
4 หมายถึง กลุมวิชาวิจัยและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
5 หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
6 หมายถึง กลุมวิชาปฏิบัติการ
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065201 ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
1065203 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
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1065101 หลักสูตร การสอน และการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
*4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
รหัส
ชื่อวิชา
1065202 ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
1065401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1065402 สถิติเพื่อการวิจัย
*1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาเลือก (1)
* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 12 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
รหัส
ชื่อวิชา
1065204 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
1065205 การบริหารกิจการนักเรียน
1065601 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
1065501 วิทยานิพนธ (1)
แผน ข
รหัส
ชื่อวิชา
1065204 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
1065205 การบริหารกิจการนักเรียน
1065601 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(135)
6 หนวยกิต
รวม 15 หน วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(135)

วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
รหัส
1065501 วิทยานิพนธ (2)
แผน ข
รหัส
1065502 สารนิพนธ

รวม 15 หน ว ยกิ ต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
หมายเหตุ สําหรับรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต หากผูเรียนสามารถสอบผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมตองลงทะเบียนเรียน
3.1.5คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
1065101 หลักสูตร การสอน และการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Curriculum, Instruction and Educational Quality Promotion
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน หลักการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนและการสอน
เสริมตามแนวคิดทฤษฏีใหม การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1065401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Research for Educational Administration Development
หลักการวิจัย เทคนิคและกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การออกแบบ
งานวิจัยทางการศึกษา การเขียนเคาโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการ
วิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย และการ
สังเคราะหผลการวิจัยเพื่อนําไปใชในการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
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1065402

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย สถิติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ
อางอิง พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
การวิเคราะห และการแปลความหมายขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป การวิเคราะหคุณ ภาพของ
เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ
หมวดวิชาพาะ
1. วิชาบังคับ

รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065201 ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Theory and Practice of Educational Administration
ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบริหารและการจัดองคการ ระบบและกระบวนการบริหาร
การศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและเทคนิคการบริหารองคการ
ทางการศึกษาเชิงกลยุทธ บริบทและแนวโนมการบริหารการศึกษาของไทยและตางประเทศ
1065202 ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Administrators in Education
สมรรถนะและบุคลิกภาพความเปนผูบริหารมืออาชีพสมัยใหม การจัดการความรูเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา องคกรวิชาชีพและการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ การวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ จิตวิ ญ ญาณ และอุ ดมการณ ของผูบ ริห ารการศึกษาและสถานศึกษา หลั กการและ
กระบวนการในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา หลัก
ธรรมาภิ บ าล การมี จิ ตสํ านึ กสาธารณะและเสีย สละเพื่ อองค กรและสั งคม กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับ
การศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา
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1065203 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
Leadership for Educational and School Administration
ทฤษฎี ภ าวะผู นํ า พฤติ กรรมของผูนํ า ภาวะผูนํ า ภาวะผูนํ าในการบริห ารการศึกษาและ
สถานศึกษา สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ความเปนผูนําทางวิชาการและกรณี ศึกษา
ภาวะผูนําทางวิชาการ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาครู
การบริหารงานระบบเครือขาย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง การเสริมสรางและพัฒนาภาวะ
ผูนํา การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและปฏิสัมพันธของผูนํา
1065204 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
Educational and School Administration for Excellence
หลักการ กระบวนการบริหารองคการ สํานักงาน และองคคณะบุคคลทางการศึกษา การ
บริหารงานวิชาการ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการเรียนรู การบริหารงานบุคคล ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การกําหนดนโยบาย
แผนกลยุทธ การประยุกตทฤษฎีหลักการบริหาร การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษาและสถานศึกษา
1065205 การบริหารกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
Student Affairs Administration
กิจการและกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน การพัฒนาศักยภาพผูเรียนในเรื่องการจัดการและคิดเปน การบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน การสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคีในหมูคณะ
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1065601 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(135)
Practicum in Educational Administration
การเสริมสรางทั กษะและประสบการณ ด วยการปฏิ บัติ งานดานบริห ารการศึกษา การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศภายใน การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนํา ปญหาขององคกร การวางแผน
การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารในองคการทางการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ
2. วิชาเลือก
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065206 การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา
3(3-0-6)
Planning and Educational Policy
หลักการและแนวคิด กระบวนการวางแผน การพัฒนานโยบาย การวิเคราะหและประเมิน
นโยบายการศึ ก ษา การนํ า นโยบายและแผนสู ก ารปฏิ บั ติ องค ป ระกอบด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒ นธรรม และการเมืองที่เกี่ยวกับ การวางแผนการศึกษา หลั กการ กระบวนการ และเทคนิคการ
กํ าหนดยุ ท ธศาสตร การวางแผนกลยุ ท ธ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับสากลและทองถิ่น การประสานแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และการใชแผนพัฒ นาการศึกษาของ
ทองถิ่น
1065207 องคการและการบริหารองคการทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Organization and Administration
ทฤษฎีองคการ ลักษณะองคการ การจัดโครงสรางและหนาที่ขององคการ องคการและ
การบริหารองคการทางการศึกษา รูปแบบการบริหารองคการทางการศึกษาสมัยใหม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารองคการทางการศึกษา
1065208 เศรษฐศาสตรการศึกษา
3(3-0-6)
Economics of Education
แนวคิ ด และหลั ก การทางเศรษฐศาสตร ที่ ใช วิ เคราะห ก ารจั ด การศึ ก ษา คุ ณ ค า ทาง
เศรษฐกิจของการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหตนทุน - ผลตอบแทนของ
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การศึกษา ประสิทธิภาพของการลงทุนทางการศึกษา อุปสงคและอุปทานของการศึกษา การวางแผน
กําลังคนตามหลักการทางเศรษฐศาสตร และการจัดสรรทรัพยากรและการการเงินทางการศึกษา
1065209 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Resources Management
แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึ ก ษา การบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
กายภาพ การเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการทางการศึกษา การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
1065210

จิตวิทยาการบริหาร
Psychology of Administration

3(3-0-6)

การประยุกตหลักการ ทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยาองคการกับบริบทการบริหาร
องค ก ารทางการศึ ก ษา ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการจิ ต วิ ท ยาการมอบหมายงานและการประเมิ น
ประสิทธิภาพงาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร กระบวนการกลุมสัมพันธ และการ
เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคการ จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรม ทัศนคติเชิงบวกและ
สุขภาวะในการทํางาน
1065211 การประเมินโครงการ
Project Evaluation

3(3-0-6)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิควิธี การจัดทํา การวิเคราะห
การเลือกและการพัฒ นาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมิน และการใชผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1065501 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
การริเริ่มสรางสรรคองคความรูทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษามาใชในการ
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แกปญหาทางการศึกษาโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษาขั้นสูงและเทคนิคการคนหาองคความรู
ใหม เพื่อใชในการพัฒนาการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งการนําเสนอรายงาน
การวิจัยตามรูปแบบของการจัดทําวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1065502 สารนิพนธ
6 หนวยกิต
Thematic Paper
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งการนําเสนอรายงานการวิจัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
รายวิชาเสริม
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทั ก ษะในการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขีย นภาษาอั งกฤษ เพื่ อ การสื่ อ สารสํ าหรั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความ
วิจัย
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Graduate Studies
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
การใช ฐ านข อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค น และอ า งอิ ง ทั ก ษะการใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ
ประยุกตใชในการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
Principles of Education and Learning Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การศึ ก ษากั บ ศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ ง ปรัช ญาการศึ ก ษา
จิตวิทยาการศึกษา วิวัฒนาการและแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและ
แผนการศึกษาแหงชาติ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา องคกร
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วิชาชี พและใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ หลั กสู ตรการศึ กษาและแนวคิดเกี่ย วกั บ การจั ดการเรีย นรู
ปญหาและแนวโนมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูระดับตางๆ ของไทย
1035101 นวัตกรรมการเรียนรูและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Learning Innovation and Educational Evaluation
หลั ก การ แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาและการประเมิ น ผล
การศึกษา สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การผลิต การใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู หลักการวัดผล
และประเมิน ผลการศึ กษา การสรางและหาคุณ ภาพเครื่องมื อการวัดผลและประเมิน ผลการศึ กษา
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
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