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คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มียุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา ได้ จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒ นาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทัง้ ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
มีการปรับปรุงและพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 5 รอบ
การปรับปรุงครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัต รทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ได้มีผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บัณฑิต
รวม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) 2) คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3) หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในระดับสถานศึกษา
4) หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษา และ 5) นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ ได้ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับยุค
ดิจิ ตอล จึ งเป็ น หลั กสู ตรที่ได้ พัฒ นาขึ้น จากปรัช ญา พั น ธกิจของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ประกาศคุรุ ส ภา เรื่ อง การรับ รอง
ปริ ญ ญาและประกาศนี ยบั ต รทางการศึก ษาเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ พ.ศ. 2557 ทำให้ ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษาในหลักสูตรสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาตามลำดั บ และเป็ น มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ดี พ ร้ อ มด้ ว ยความรู้ ชั ด แจ้ ง (Explicit
knowledge) และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ล ะบุ คคล (Tacit knowledge) มีคุณ ธรรม
ประจำใจที่สามารถใช้เป็น หลักยึดในการประกอบวิชาชีพ มีจริยธรรมที่ส ามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสังคม เป็นผู้นำมืออาชีพในยุคดิจิตอล มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงในโลกยุค
ข่าวสารข้อมูล ผ่านสื่อ เทคโนโลยี อันจะส่งผลต่อการพัฒ นาการศึกษาของประเทศและการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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สารบัญ
หน้า

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
1
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1
1. ชื่อหลักสูตร
1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
1
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1
5. รูปแบบของหลักสูตร
1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
2
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
2
9. ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
4
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
4
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
5
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 7
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
8
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
9
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
11
1. ระบบการจัดการศึกษา
11
2. การดำเนินการหลักสูตร
11
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
13
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
24
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย
25
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
50
51
61
73

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 74
2. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 75
ภาคผนวก ง คำสั่ง
76
1. คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 156/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2564
77
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 081/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
81
3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 087/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
83
ภาคผนวก จ ข้อบังคับ ประกาศ
85
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
86
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
113
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
114
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
115
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2564
120
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
130
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี และ/หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ทั้งนี้ นั กศึกษาต่างประเทศไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริห ารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผ้สู ำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา “การบริหารการศึกษา” เพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรสุ ภา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึ กษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี เห็ น ชอบในการนำเสนอหลั ก สู ต ร
ต่อสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ รำไพพรรณี ในการประชุม ครั้ งที่ 3/2564 วัน ที่ 22 เดื อน มีน าคม
พ.ศ. 2564
สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏรำไพพรรณี อนุ มัติหลั กสู ตรในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วัน ที่ 7
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ ทางการศึกษา ได้ แก่ วิช าชี พ ครู วิช าชี พ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา วิช าชี พ
ผู้บริห ารการศึกษา และบุคลากรวิช าชีพทางการศึ กษาอื่น (ศึกษานิ เทศก์) ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ทั้ งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
8.4 คณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 ที่ปรึกษาด้านการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) มีความผัน ผวน ซับ ซ้อนและคาดการณ์ ผ ลกระทบได้ยาก จึ งมีการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิ จ
สู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ ง เพื่อลดการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอก มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการทั้งในภาคผลิตและบริการ ส่งเสริมให้ใช้
ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อยกระดับสู่การผลิต
และการให้บริการบนฐานความรู้ (Knowledge-based Service: KBS) รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยการผลิต บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูงให้กับภาครัฐและภาคเอกชน มีการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในการ
พัฒ นาประเทศ ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมีบทบาทในการให้คำปรึกษา การให้ความรู้ ทักษะ
พั ฒ นาบุ คลากรและประชาชนในท้องถิ่ น ให้ มีศักยภาพในการพัฒ นาท้ องถิ่น ของตนเองให้ มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
จึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ซึ่ ง มี ป รั ช ญ าว่ า
“เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” (The University for Local Community
Development) ต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ให้เกิดความรู้และมีศักยภาพในการใช้
ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อยกระดับสู่การผลิต
และการให้บริการบนฐานความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการแข่งขันด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการบริหารการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลสำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดำรงอยู่ในโลกยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledgebased Economy: KBE) ได้อย่างรู้เท่าทันและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นสภาพจากสั ง คมเกษตรกรรมสู่ สั ง คมอุ ต สาหกรรมยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่รนุ แรงและรวดเร็ว ระบบการศึกษาเป็นระบบแรกทีจ่ ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศด้ว ยการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่ มขึ้น ในมิติการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ
ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒ นาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรั พยากรและได้รับประโยชน์จ ากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิ ด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ด้ ว ยการพั ฒ นาคนและสั งคมไทยสู่ สั ง คมคุ ณ ภาพให้ ส ามารถก้ า วเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชนสู่สังคม
ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เป็นการพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ มีจิตสำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน การให้การศึกษาในด้านการบริหาร
การศึกษาจึ งต้ องมีการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้ ผู้ที่ ผ่ านการศึกษาได้ น ำแนวคิ ด ทักษะ ที่ เกิดจากการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ไปใช้เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการจั ด การศึกษาให้ ทั น ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม
พหุวัฒ นธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล ด้วยความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรื อ
ผู้บริหารการศึกษาทีด่ ี มีคุณธรรม เป็นผู้นำมืออาชีพที่มวี ิสัยทัศน์กว้างไกล
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จำเป็นต้องพัฒนาคน
ให้ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค วามรอบรู้ รู้ เท่ าทั น การเปลี่ ย นแปลง มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี
คิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพั นธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีสถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษา จึงจำเป็น
อย่างยิ่งทีต่ ้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อ
การจัดการศึกษา เพื่ อตอบสนองการพัฒ นาประเทศ การผลิ ตครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มี
ความสามารถในการจั ดการศึกษาเพื่ อตอบสนองการพั ฒ นาประเทศได้ร ะบุ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากร
ประจำอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง กำหนดให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งมี ใบประกอบวิ ช าชี พ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
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ข้อบั งคับ คุ รุส ภา ว่าด้ว ยมาตรฐานวิช าชีพ พ.ศ. 2556 กล่าวถึง มาตรฐานวิช าชี พทาง
การศึกษา ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่ อให้เกิดความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ รักษาและ
ส่งเสริม เกียรติ คุณ ชื่อเสี ย ง และฐานะของผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษาให้ เป็ น ที่เชื่อถือศรัทธา
แก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ การที่กฎหมายให้ความสำคัญ
กับวิช าชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป็ นวิชาชีพ ที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชี พ การปรับ ปรุงพั ฒ นาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ
มื อ อาชี พ ตามข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556, ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ประกาศคุรุสภาเรื่อง การ
รับ รองปริญญาและประกาศนี ยบัต รทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557, ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558, กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ในฐานะที่ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ที่มีวัตถุป ระสงค์ ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอนวิจัย ให้บริการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิ ต ครู และส่ งเสริ ม วิ ท ยฐานะครู เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ม หาวิท ยาลั ย ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ วิชาชีพ วิจัย พัฒนาเพือ่ สร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในพืน้ ทีแ่ ถบชายฝั่งทะเล
ของอนุภูมิภาคตะวันออก รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ 1)
บริการวิชการ 2) ผลิตครู 3) ผลิตบัณฑิต 4) วิจัย และ 5) การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมงานวิจัย
อย่างสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่ อพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมได้อย่างแท้ จริง ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดั บบัณฑิ ตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563
13.3.2 มี การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรซึ่ งเป็ นองค์คณะบุ คคลในการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13.3.3 คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานงานกั บ คณาจารย์ ผู้ ส อน ทั้ งใน
คณะครุศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดตารางเรียนและความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับบัณฑิตศึกษา
13.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับคณาจารย์จากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการเชิญเป็นกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
13.3.5 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ด้วยการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มหาบัณฑิตเป็นคนดี มี ธรรมาภิบาล มีจิตวิญ ญาณและอุ ดมการณ์ ของนักบริหารมืออาชีพ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่ งยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทำการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเพื่อการแก้ปัญหา เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยกระบวนการบริหารการศึกษาในยุคดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ อให้ มหาบั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี ความรู้ รอบ มี วิสั ยทั ศน์ และมี ความพร้อ มที่ จะเป็ น ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพใน
ยุคดิจิตอล
2. เพื่อ ให้ มหาบั ณ ฑิต มี กระบวนการคิ ด การวิเคราะห์ ข้อมูล อย่ างสร้างสรรค์ สามารถนำ
หลั กการและทฤษฎีทางการบริหารการศึ กษาไปประยุกต์ใช้ห รือบู รณาการให้ สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล
ในสมัยปัจจุบันอย่างมีธรรมาภิบาล มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหารมืออาชีพ
3. เพื่อให้มหาบัณฑิต เป็นคนดี มีธรรมาภิบาล มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ของนักบริหารมือ
อาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
คุ ณ ภ า พ สู ง ขึ้ น
สอดค ล้ อ งกั บ ค วาม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556, ประกาศคุรุสภา
เรื่ อ ง ก า ร รั บ ร อ ง
ป ริ ญ ญ า แ ล ะ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิช าชีพ พ.ศ.
2 5 5 7 , ป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ .ศ .
2558 และกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2558

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน

1.1 จัดประชุม/สัมมนา
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ ำ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
การใช้หลักสูตร
1.2 ติดตามความก้าวหน้า
ด้ านองค์ ค วามรู้ ท าง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ
การบริ ห ารการศึ ก ษา
อย่างสม่ำเสมอ
1 .3 ติ ด ต า ม ค ว า ม
คาดหวังของสังคมต่อผู้
ประกอบวิ ช าชี พ การ
บ ริ ห ารก าร ศึ ก ษ า /
สถานศึ ก ษาเพื่ อ นำมา
ประกอบการปรั บ ปรุ ง
ส า ร ะ ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร
1.4 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
โด ย มี พื้ น ฐ า น จ า ก
หลักสูตรในระดับสากล
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
บริบทของท้องถิน่

1.1 ระดับความสำเร็ จ
ของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ
การพั ฒ น าเก ณ ฑ์ ที่
กำหนด

1 .1 ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ ำ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง
1.2 สรุ ป ผลโครงการ
ประชุม/สัมมนา
1 .3 ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง
1 .4 เ อ ก ส า ร ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตร
1 . 5 ห ลั ก สู ต ร
สอดคล้องกับ ประกาศ
คุ รุ ส ภ า เรื่ อ ง ก า ร
รั บ รองปริ ญ ญ าแล ะ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ทางการศึกษาเพื่ อการ
ประกอบวิ ช าชีพ พ.ศ.
2557
1.6 เอกสารรั บ รอง
เห็นชอบหลักสูตร
1.7 รายงานการวิจัย
1.8 รายงานผลการ
ป ระเมิ น คุ ณ ภ ายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ที่ ส ภาวิ ช าชี พ
กำหนดและสอดคล้ อง
กั บ อ ง ค์ ก ร ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น พั ฒ น า
วิ ช า ชี พ ผู้ บ ริ ห า ร
ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ ผู้ ใช้
บัณฑิต
3. พัฒนาด้านการเรียน
การสอน และก าร
บริ ก ารวิ ช าการให้ มี
ประสบการณ์ จากการ
นำความรู้ ท างวิ ช าชี พ
ไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

2.1 ส่งเสริมการพัฒนา
หลั กสู ตรให้ ส อดคล้ อ ง
กับ มาตรฐานวิช าชีพที่
สภ าวิ ช าชี พ กำหน ด
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงาน
พัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ ผู้ ใช้
บัณฑิต

2.1 ระดั บ ค วาม พึ ง
พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน

3.1 สนับสนุนคณาจารย์
ให้ได้รับการพัฒนาด้าน
คุ ณ วุ ฒิ ผลงาน ท าง
วิชาการ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์
3.2 สนั บสนุ นคณาจารย์
ให้ได้รับการพัฒ นาโดย
การศึกษาดูงาน

หลักฐาน

2.1 ใบประกอบวิชาชีพ
2.2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อคุณภาพ
การเรียนการสอน
2.3 รายงานการวิจัย
2.4 รายงานผลการ
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
3.1 ร้อยละของคณาจารย์ 3.1 คุณวุฒิการศึกษา
ที่ ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 3.2 ตำแหน่งทางวิชาการ
คุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผลงาน 3.3 วุฒิบัตร
ท างวิ ช การ คว ามรู้
ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์
3.2 ร้อยละของคณาจารย์
ที่ได้ศึกษาดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยรายวิชาที่จะสอนขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 11 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา หรือปริญญาสาขาอื่น
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การไม่มีพนื้ ฐานความรู้ทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีวุฒิทางการศึกษา
2.3.2 ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา
2.3.3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2.3.4 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าตำราภาษาอังกฤษ
2.3.5 ทักษะด้านการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาเรียนเสริมรายวิชาพืน้ ฐานความรู้ทางการศึกษา โดยไม่คิดหน่วยกิต
2.4.2 การเชิญผู้บริหารสถาศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการ
บริหารจัดการมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในประเทศหรือในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาทุกคน
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2.4.3 จัดรายวิชาเรียนเสริมรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการสื บค้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยไม่คิดหน่วยกิต
2.4.4 จั ด รายวิ ช าเรี ย นเสริ ม รายวิ ช าทางด้ า นภาษาอั ง กฤษและคอมพิ ว เตอร์
เพื่อการศึกษาค้นคว้าตำราภาษาอังกฤษ โดยไม่คิดหน่วยกิต
2.4.5 มอบหมายอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา และ
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ที่มีคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ตรงตามรายละเอียดของรายวิชา และจัด
โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาเพื่อให้นักนักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการทำวิทยานิพนธ์
รวมถึงจัดอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
2.5 แผน ก 2 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
รวม
30
60
60
60
60
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
30
30
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบำรุงการศึกษา
รวม

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
2,400,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
2,400,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3. งบลงทุน
รวม

2564
2565
528,000 1,056,000
300,000 600,000
300,000 600,000
1,128,000 2,256,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
1,056,000 1,056,000 1,056,000
600,000 600,000 600,000
600,000 600,000 600,000
2,256,000 2,256,000 2,256,000

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 40,000 บาท/คน/ปี
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
27
หน่วยกิต
1067101 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Academic Leadership of Administrators in an Era of Change
1067301 การบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในยุคดิจิตอล
3(2-2-5)
School and Educational Administration in Digital Era
1067302 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียนในภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
Crisis Student Affairs Administration
1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Educational Quality Support in Digital Era,
Measurement and Learning Evaluation
1067401 การประกันคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอล
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance in Digital Era
1067501 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
3(2-2-5)
และจรรยาบรรณของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
Development of Professional, Morals, Ethics
and Code of Ethics for Professional Administrators
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90)
Professional Practicum in Educational Administration
1067911 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
1067912 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Statistics Utilization for Educational Research
หมายเหตุ การโอนหน่วยกิตต้องเป็น รายวิช าที่เรียนมาแล้ วไม่เกิน 5 ปี และจำนวน
หน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร
1067111
1067112
1067201

2) หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
Research for Educational Administration Development
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
Policy and Planning in Education
ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Theories of Royal Initiatives for National Development
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1067402
1067903

การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision
สัมมนาการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
3.1) นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอั งกฤษและการใช้
คอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1067601 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Graduate Students
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
English for Graduate Students
หมายเหตุ เงื่อนไขของหลักสูตรการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเสริมต้องสอดคล้องกับ
รายวิช าที่เรียนในระดับ ปริญ ญาโทหรือสู งกว่า ยกเว้น ผู้ ที่ส ำเร็ จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ที่มี
วิชาเอกตรงกับรายวิชาที่ขอยกเว้น ให้ใช้บังคับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้
3.2) นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อ นจะต้องสอบผ่านความรู้
พืน้ ฐานทางการศึกษาให้ได้ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกำหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1067702 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Education and Instruction
1067703 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation

1067901

4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

12

หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.

รหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลำดับที่ 1-3 (106) หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เลขลำดับที่ 4 (7)
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขลำดับที่ 5
หมายถึง ลักษณะกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชา หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2 หมายถึง กลุ่มวิชา นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3 หมายถึง กลุ่มวิชา การบริหารสถานศึกษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
5 หมายถึง กลุ่มวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
6 หมายถึง กลุ่มวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
7 หมายถึง กลุ่มวิชา เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ
8 หมายถึง กลุม่ วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9 หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา
เลขลำดับที่ 6-7
หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
3.1.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา(หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ (27)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
1067101 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผูบ้ ริหารในยุคแห่ง
การเปลีย่ นแปลง
1067401 การประกันคุณภาพการศึกษาในยุคดิจติ อล
1067501 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก (3)
หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 1067601 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12)
รวม

12

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา(หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
1067911 ระเบียบวิธกี ารวิจัยทางการศึกษา

หมวดวิชาบังคับ (27)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

1067301 การบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในยุคดิจติ อล 3(2-2-5)
1067302 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน
3(2-2-5)
ในภาวะวิกฤติ
1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุคดิจติ อล
3(2-2-5)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หมวดวิชาเลือก (3)
หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

3(2-2-5)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12)
12

รวม

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา(หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ (27)

1067912 สถิตเิ พือ่ การวิจัยทางการศึกษา

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก (3)

xxxxxxx xxxxxxx

3(2-2-5)

หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12)

1067901 วิทยานิพนธ์

3(2-2-5)
3
12

รวม

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา(หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ (27)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

หน่วยกิต
3(90)

หมวดวิชาเลือก (3)
หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12)

1067901 วิทยานิพนธ์
รวม

9
12

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ)
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
4

นายเริงวิชญ์
นิลโคตร

5

นางฬิฏา
สมบูรณ์

คุณวุฒิ/ปีการศึกษา
ตำแหน่ง
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษา
ทางวิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568
- ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
อาจารย์
4
4
4
4
4
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
- ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2541
- ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล
ผู้ชว่ ย
4
4
4
4
4
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศาสตราจารย์
อุบลราชธานี, 2557
(การวิจัย
- ค.ม. (วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา)
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2552
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุบลราชธานี, 2535

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.

3.2.2 อาจารย์ประจำ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1

นายธีรังกูร
วรบำรุงกุล

2

นายธนิก
คุณเมธีกลุ

3

นายวัยวุฒิ
บุญลอย

คุณวุฒิ/ปีการศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษา
- ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
- กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2548
- ศษ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2557
- ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2553
- ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
- ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
2545
- ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
- วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพือ่ พัฒนาชุมชนและชนบท)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
- บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533
- กศ.ด. (การบริหารและการ
จัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2560
- ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2547
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536

ตำแหน่ง
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ทางวิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568
ผู้ช่วย
8
8
8
8
8
ศาสตราจารย์
(การบริหาร
การศึกษา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(การบริหาร
การศึกษา)

8

8

8

8

8

อาจารย์

8

8

8

8

8
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มคอ.2 มรรพ.

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)

คุณวุฒิ/ปีการศึกษา
ตำแหน่ง
ทีส่ ำเร็จการศึกษา
ทางวิชาการ
นายเริงวิชญ์ - ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
อาจารย์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ศิ
ล
ปากร,
2558
นิลโคตร
- ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2541
นางฬิฏา
- ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล
ผู้ช่วย
สมบูรณ์
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศาสตราจารย์
อุบลราชธานี, 2557
(การวิจัย
- ค.ม. (วิจัยและประเมินผล
ทาการศึกษา)
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2552
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุบลราชธานี, 2535
นายสวัสดิ์ชัย - กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล
ผู้ช่วย
ศรีพนมธนากร การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศาสตราจารย์
2550
(การวัดและการ
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ประเมินผล
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535
ทางการศึกษา)
- ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529
นางสาวเยาวเรศ - ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ผู้ช่วย
ใจเย็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 ศาสตราจารย์
- ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) (การสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วิทยาศาสตร์)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล,
2543
นายคมพล
- ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์
ผู้ช่วย
สุวรรณกูฏ
มหาวิทยาลัย, 2544
ศาสตราจารย์
- พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบัน (มนุษยวิทยา)
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
- สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2536

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
4

5

6

7

8

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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มคอ.2 มรรพ.

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)

คุณวุฒิ/ปีการศึกษา
ตำแหน่ง
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษา
ทางวิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568
นางสาวเสาวนีย์ - ปร.ด. (วิจยั วัดผลและสถิติ
อาจารย์
4
4
4
4
4
เจียมจักร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา,
2558
- ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2539
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ปทุมธานี, 2534
นางสาวนัฐฐินชุ - กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
อาจารย์
4
4
4
4
4
จุยคำวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562
- กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
- บธ.บ. (ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
นายเจนจบ
- ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์
4
4
4
4
4
สุขแสงประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
- กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2541
- ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) วิทยาลัยครู
จันทรเกษม, 2532
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2547
นางสาว
- ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์
4
4
4
4
4
สุนติ ย์ตา
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
เย็นทั่ว
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2548
- ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2545

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
9

10

11

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ/ปีการศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษา
นายเชษฐ
- ศษ.ด. (ประชากรศึกษา)
รัชดาพรรณาธิกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางพรสวัสดิ์ - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศิรศาตนันท์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
บุญกุล หัตถกี มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1
2
3

4
5
6
7
8

นางสาว
กมลวรรณ
อนันต์
นายนริศ
สวัสดี

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
ทางวิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568
รอง
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
รอง ผอ.สพม.
จันทบุรี ตราด
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชำนาญการ
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
พิเศษ
ผอ.สถานศึกษา
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชำนาญการ
ประธานสอบวิทยานิพนธ์

อาจารย์
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นางสาวมุทิตา - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ผอ.สถานศึกษา
แพทย์ประทุม มหาวิทยาลัยบูรพา
ชำนาญการพิเศษ
นางศรุดา
- ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
ผู้ช่วย
ชัยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตราจารย์
นางกัญภร
- ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
รอง
เอี่ยมพญา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตราจารย์

กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

23

มคอ.2 มรรพ.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ระบุว่า ต้องมีรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ดังนั้น หลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิ ชา 1067802 ปฏิบัติการวิ ชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา 3(90) เพื่อดำเนินการตามประกาศดังกล่าว และมีแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดหลักสูตรตามแบบประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาโท (วิชาชีพบริหาร
การศึกษา)
4.1.2 การกำหนดการฝึกปฏิบั ติการวิชาชีพบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง (15x6 ชั่วโมง) ประกอบด้วย การฝึกการบริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 50 และการฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้และ
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของคุรุสภา ประกอบด้วย 2 กลุม่ วิชาชีพ คือ
1) มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา
1.1) การพัฒนาวิชาชีพ
1.2) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
1.3) การบริหารสถานศึกษา
1.4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
1.6) การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2) มาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษา
2.1) การพัฒนาวิชาชีพ
2.2) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
2.3) การบริหารการศึกษา
2.4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2.5) การประกันคุณภาพการศึกษา
2.6) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.2 ช่วงเวลาทีจ่ ัดประสบการณ์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย
5.1 คำอธิบาย
แผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ แนวทาง วิธีการ
กระบวนการในพั ฒ นาด้ านการบริ ห ารการศึก ษาและการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เน้ น ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำทฤษฎี หลักการ แนวคิด นโยบายมาประยุกต์ใช้โดยการบูรณาการกับ
เทคนิควิธีการวิจัย และการค้นคว้ าเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เขียนเรี ยบเรียงวิทยานิ พนธ์ ภ ายใต้ คำแนะนำของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ และที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษา ประกอบด้วย
5.2.1 มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั
5.2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ดำเนินงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาทางการศึกษาด้วยความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
5.2.3 มีความสามารถในการสังเคราะห์ และใช้ ผลงานวิจั ย สิ่ งตีพิ มพ์ ทางวิชาการ หรื อ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบู รณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็ น
ความรู้ ใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง และนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ ห ารการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จำนวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำแนะนำและติดตามผลการทำวิจัยของนักศึกษา
โดยจัดตารางการเข้าพบในแต่ละภาคการศึ กษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึ กษาประจำ
สาขาวิชาประสาน ติดตาม การทำวิจัยของนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การพิ จ ารณ าหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการพิ จ ารณ าเห็ น ชอบจาก คณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560,
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2563 และข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย การจั ดการศึกษาระดั บ บั ณฑิตศึก ษา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ข้อ 31.5 ได้ระบุไว้ว่า “นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และรายชื่ออาจารย์
ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์เพื่ อขอความเห็ น ชอบจากมติที่ ประชุมอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและให้
คณบดีพิจารณาอนุมัติได้”
5.6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.6.3 การสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ก ารทำประกาศสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ มี ก รรมการจากภายในหรื อ ภายนอกอย่ า งน้ อ ย 1 คน
เป็นผู้สอบ
5.6.4 การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ก ารทำประกาศสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ก รรมการสอบ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก กรรมการจากภายใน
หรือภายนอกอย่างน้อย 1 คน เป็นคณะกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6.5 การตรวจรู ป แบบวิทยานิ พ นธ์ มีการตรวจบทคัด ย่ อภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ
บทความวิทยานิพนธ์ และการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเสนอแต่งตั้ง
5.6.6 การอนุ มัติการสำเร็ จการศึ กษาโดยความเห็ น ชอบของกรรมการสภาวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5.6.7 การอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาโดยความเห็ น ชอบของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 มีความสามารถด้านการบริหารการศึกษา
และสถานศึกษา
1.2 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จั ด ให้ มี ก ารวางแผน มี ก ารจั ด การเรี ย นการ
สอน และการประเมินผลตามคำอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตร
2. จั ด ให้ มี ก ารสอบประมวลความรู้ เกี่ ย วกั บ
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร
3. จั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 . จั ด ให้ มี ก า ร เรี ย น ร า ย วิ ช า เส ริ ม ด้ า น
คอมพิวเตอร์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
สื บ ค้ น จากแห ล่ งความรู้ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในแล ะ
ต่างประเทศ เช่น การสืบค้น ข้อมูลจากห้องสมุด
ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จาก
ฐ า น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น ThaiJo2, ThaiLIS,
Google Scholar, E-Thesis เป็ น ต้ น จั ด ก าร
เรียนการสอนออนไลน์ จัดกลุ่มที่ปรึกษาการเรียน
ก า ร ส อ น ห รื อ ก า ร ท ำ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ผ่ า น
แอฟฟลิเคชั่นต่าง ๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
5. จั ด ให้ มี ก ารอบรมเข้ ม และให้ เรี ย นวิช าเสริ ม
ด้ าน ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะด้ าน
ภาษาอังกฤษ
6. จัดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. คุณลักษณะเฉพาะ
1.1 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถ
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ให้ กั บ ครู บุ ค ลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
1.2 เป็ น ผู้ น ำมื อ อาชี พ ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การบริ ห ารการศึ กษา
การวิจัยไปใช้ในการพัฒ นาตนเอง งานในหน้าที่
และสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมผู้บริหาร
จิ ต อาสา พั ฒ นา บำเพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรม
ผู้บริหารรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมาภิบาล เป็นต้น
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
ดำเนิ น การ วั ด ประเมิ น ผล ให้ มีบ ทบาทในการ
เป็ น ผู้ น ำหรื อ ผู้ ต ามที่ ดี แ ละเหมาะสม เน้ น
กระบวนการทำงานเป็ น ที มในการจั ด การเรีย น
การสอนในแต่ละรายวิชา
3. นำเสนอบุคคลตัวอย่างที่เป็น คนดีมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ น ำมื อ อาชี พ ที่ สั ง คมไทยและ
ต่างประเทศยอมรับ และที่ขาดไม่ได้ คือ พระจริย
วั ต รของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตาม
แ บ บ Problem Besed, Research Based,
Application Based รวมถึงกิจกรรมที่สอดคล้อง
และเหมาะสมในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้
นั กศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เป็นผู้นำมืออาชีพได้อย่างภาคภูมิ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2) มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในมโนทัศน์ (Concept) เกี่ยวกับคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3) สามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิน ค่ า และนำความรู้ ความเข้า ใจและ
ทักษะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพไปประยุกต์ ใช้ในการดำรงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพอย่างมีความสุข
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมจากการมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็น
ผู้นำหรือผู้ตามที่ดี การเป็นสมาชิกที่ดีของทีม การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเกื้อกูล ความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนรวมและส่วนบุคคล
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกวิชา
อย่างต่อเนื่อง
3) ให้ ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่ง งานตามกำหนดและ
ความซือ่ สัตยในการทำกิจกรรมกลุ่มหรืองานที่มอบหมาย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา
2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตน
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และการปฏิบัติ ตนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
3) ประเมินจากผลงานกลุ่ม ผลงานเดี่ยว ผลการปฏิบัติกิจ กรรม โดยพิจารณา
เฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
สามารถปรับประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีปฏิบัติที่สำคัญของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา อธิบาย/นำเสนอ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการวิจัย
หลั ก การและทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง และเทคโนโลยี่สารสนเทศในยุคปัจจุบัน
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3) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น องค์ ค วามรู้ แ ละ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒ นาและส่งเสริมวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาให้สูงขึ้น
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการสอนที่ห ลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) การจัดเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยการศึก ษาดู
งานด้านการบริหารการศึกษา การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มา
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง
3) การจั ด การเรียนการสอนที่เน้ น กระบวนการวิ จัยที่ สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินผลจากงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่ได้มอบหมายตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา
2) ประเมิ น ผลจากการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย น
เป็นสำคัญและใช้วิธีการสอนทีห่ ลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา
3) ประเมิ น ผลจากการนำเสนอผลงานของกลุ่ ม และงานเดี่ ย วที่ นั ก ศึ ก ษา
ในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ อภิปรายร่วมกัน
4) ประเมินผลจากการทำแบบฝึก การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และ
การสอบปลายภาคเรียนด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) สามารถพั ฒ นาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้องในสาขาวิชาการบริห าร
การศึกษาหรือวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้
2) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการ
บริหารการศึกษาได้
3) สามารถใช้ เ ท คนิ ค การวิ จั ย เพื่ อให้ ได้ ข้ อ ส รุ ป สำหรั บ การขย ายผล
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพการบริหารหารศึกษาได้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

30

มคอ.2 มรรพ.

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) แนะนำและฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์อย่างเหมาะสม
2) มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง
3) ฝึกการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ใช้ก รณี ศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ กษา การบริ ห ารการศึ ก ษาและ
งานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามบริบทของแต่ละรายวิชาจากผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการจัดสัมมนา เป็นต้น
2) ประเมินผลจากการระดมสมอง การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
2) มีทักษะในการวางแผนปรับปรุงตนเองให้ มีประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงาน
ระดับสูงได้
3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น
4) มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ ี
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารทำงานเป็ น กลุ่ ม การทำงานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นเพือ่ ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม
2) การจั ด การเรี ย นการสอนเน้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เรี ย น
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม และ
การแสดงออกของภาวะผู้นำในสถานการณ์ทมี่ ีรปู แบบทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามบริบทของแต่ละรายวิชาจากผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ระหว่างการนำเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการจัดสัมมนา เป็นต้น
2) ประเมิ น ผลจากความรั บ ผิ ด ชอบงาน การนำเสนองาน การอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแสดงความคิด รวมถึงการตรงต่อเวลา
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์
สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล และแปลความหมายทั้ งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพ สื่ อสารผ่ านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรุปปัญหาและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2) มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนองาน รายงาน วิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้น คว้าที่ส ำคัญ ผ่ านสิ่งตีพิมพ์ ทางวิช าการและวิช าชี พ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล กลุ่มบุคคล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงาน รายงานเชิงวิชาการให้ผู้เรียนนำเสนอ อภิปราย เรียบเรียงเป็น
รูปเล่มรายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อสื่อให้ บุคคลอื่นเข้าใจ เน้ นการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
2) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการ การ
นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
3) จัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้ นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ พื้ น ฐานในการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ยนรู้ ของตน กลุ่ ม
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.5.3 กลยุ ท ธ์ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามบริบทของแต่ละรายวิชาจากผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการจัดสัมมนาที่ใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานในการสื่อสาร เป็นต้น
2) ประเมิ น ผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิ พนธ์ การนำเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า
หรือโปสเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

32

มคอ.2 มรรพ.

2.6 ด้านทักษะการจัดการความรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการความรู้
1) มี ค วามเชี่ย วชาญในการจั ด การความรู้ ด้านการบริ ห ารการศึก ษาเกี่ ยวกั บ
การบริห ารงานวิช าการ บริห ารงานบุ คคล บริห ารงบประมาณ บริห ารงานทั่วไป และการบริห าร
การศึ กษาอื่น ๆ ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายทั้ งรูป แบบที่ เป็ น ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่งทางการ
(Non-formal) รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การความรู้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
การศึกษาที่หลากหลายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาประเภทต่าง ๆ
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ในศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและ
การศึกษาอย่างบูรณาการ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา
1) จัด สภาพแวดล้ อมในการจั ดการเรียนการสอนที่ กระตุ้ น ให้ ผู้ เรียนได้ กรอบ
แนวคิดในการบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารงานทั่วไป และการ
บริหารการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
3) การเข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา
1) วัด และประเมิ น ผลจากทั ก ษะการบริ ห ารงานวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล
บริห ารงบประมาณ บริ ห ารงานทั่ วไป และการบริห ารการศึกษาอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยการแสดง
บทบาทสมมติ (Role playing) ในชั้นเรียน
2) วัดและประเมิน ผลจากการฝึ กปฏิ บั ติการวิช าชีพผู้ บ ริห ารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา
3) วัดและประเมิ น ผลจากการเข้าร่ว มกิจกรรมในสถานศึกษาและหน่ ว ยงาน
การศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
⚫ ความรับผิดชอบหลัก

2.
ด้านความรู้

1 2 3 1 2
หมวดวิชาบังคับ

1067101 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคแห่ง
การเปลีย่ นแปลง
Academic Leadership of Administrators in
an Era of Change
1067301 การบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในยุคดิจติ อล
School and Educational Administration
in Digital Era
1067302 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน
ในภาวะวิกฤติ
Crisis Student Affair Administration
1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุคดิจติ อล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Quality Support in Digital Era,
Measurement and Learning Evaluation

4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6.
ด้านทักษะ
การจัดการ
ความรู้

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

  

⚫ ⚫

 

 

⚫

 

⚫



⚫

 

⚫

 

⚫

 

⚫

 

⚫

 



⚫

3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา

5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

⚫

  

⚫

 

 

⚫ ⚫



⚫



⚫

  

⚫

 

⚫

 

⚫

⚫



⚫

  

⚫

⚫ ⚫⚫





⚫



⚫



⚫

 

   

⚫

หน้า
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รายวิชา

1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

⚫ ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาบังคับ (ต่อ)

1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2.
ด้านความรู้

4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
ด้านทักษะ
การจัดการ
ความรู้

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

1067401 การประกันคุณภาพการศึกษาในยุคดิจติ อล
  ⚫
Educational Quality Assurance in Digital Era
1067501 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
Development of Professional, Moral, Ethics ⚫ ⚫ 
and Code of Ethics for Professional
Administrators
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational
  ⚫
Administration
1067911 ระเบียบวิธกี ารวิจัยทางการศึกษา
⚫ ⚫
Educational Research Methodology
1067912 สถิติเพือ่ การวิจัยทางการศึกษา
  
Statistics Utilization for Educational Research

  

⚫ ⚫

 

  

⚫ ⚫

    



⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

⚫ ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาเลือก

1067111 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการบริหารการศึกษา
Research for Educational Administration
Development
1067112 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
Policy and Planning in Education
1067201 ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
Theories of Royal Initiative for National
Development
1067303 การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision
1067903 สัมมนาการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration

1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2.
ด้านความรู้

4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
ด้านทักษะ
การจัดการ
ความรู้
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

1067601 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Student
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Student
1067702 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
Principles of Education and Instruction
1067703 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
Innovation and Educational Evaluation

 ความรับผิดชอบรอง

1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2.
ด้านความรู้

4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
ด้านทักษะ
การจัดการ
ความรู้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
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1067901 วิทยานิพนธ์
Thesis
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37 หน้า
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่
รายละเอียด
1 นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา
หลั ก ธรรมาภิบ าลและวิธีวิทยาการวิจั ยทางการศึกษา สามารถสืบค้น เลือกใช้ผ ลงานทาง
วิชาการผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
2 นักศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของการเป็นนักบริหารมืออาชีพ สามารถนำงานวิจัย ไป
พัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการทั้งภายใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในยุคดิจิตอล
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสำเร็จการศึก ษาเป็ น ไปตามข้อบั งคั บ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 หมวด 4 การ
วัดและประเมินผลการศึกษา
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือ ว่าสอบได้
ต้ อ งไม่ ต่ ำ กว่ า C แต่ ถ้ า เป็ น รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น ค่ า ระดั บ คะแนนที่ ถื อ ว่ า สอบได้
ต้องไม่ต่ำกว่า B
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
1. ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้และ
การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการประเมิน
PD
ผ่านดีเยี่ยม (Pass with distinction)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Not pass)
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2. การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครง การสอบปากเปล่า และการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
ความหมายของผลการประเมิน
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
3. สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สำหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิส ระที่แบ่งหน่วยกิต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้ ส ำหรั บ ประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระที่ แ บ่ ง
หน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
AU (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากได้อ นุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนด
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้ ส ำหรั บ บั น ทึ ก การประเมิ น ที่ ไม่ ส มบู ร ณ์ ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษายั ง
ทำงานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนค่า
ระดับคะแนนเป็น “F” โดยอัตโนมัติ
4. การประเมินวิชาที่กำหนดให้เรียนเสริม
4.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
4.2 ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
4.3 ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีตอ่ ไปนี้
4.3.1 นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
4.3.2 มีเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานรับรองว่าผ่านการสอบได้ใน
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเสริม
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
กำหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนัก ศึกษาเป็น ส่วนหนึ่ งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชาให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
รายวิชาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา มีคณะกรรมการโดยการกำหนดจากที่ประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายที่
ผู้ เรี ยนพึ งจะได้ รั บ ในแต่ ล ะรายวิช าในทุ ก รายวิ ช าได้ จั ด ทำการประเมิ น ผลการสอนอาจารย์ จ าก
นั ก ศึ ก ษา และนำผลการประเมิ น ดั งกล่ าวไปใช้ ในการปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอนต่ อไป กำหนด
ระยะเวลาและกรอบในการทำวิท ยานิ พ นธ์ให้ ชัดเจนและประเมิน ผลความก้าวหน้ า ตามข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีทั้ง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และผู้ที่ทำงานแล้ ว
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลั งจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ
2.2.2 การสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัตอิ ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนสิทธิบัตร จำนวนรางวัลทาง
สังคมและวิชาชีพ
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
3.2 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยต้องดำเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หมวด 8 การสำเร็จ
การศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา โดยภาควิชาบริห าร
การศึกษาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิ ทยาลัย
(สายวิชาการ) ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนิน การรับสมัครอาจารย์ใหม่วุฒิ การศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
1.2 ปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของคณะ บทบาท
หน้าที่ของภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรภายใต้ภาควิชา และรายวิชาในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนในรูปแบบของการนิเทศภายในเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2.2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ เข้ารั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั้ งในและ
ต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัย
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2.1.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปพัฒนการเรี ยน
การสอนและสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย
2.2.4 จัดให้คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์
2.2.5 จัด ให้คณาจารย์เข้าร่ว มกิจ กรรมบริก ารวิช าการต่าง ๆ ของคณะครุ ศาสตร์ /
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
การประกันคุณ ภาพของหลักสูตรมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตาม
องค์ ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสำนั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
สำนั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา (สกอ.) ทุ ก ปี ก ารศึก ษา เพื่ อให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยหลั ก สู ต รดำเนิ น การตาม
รายละเอียดดังนี้
1. การกำกับมาตรฐาน
1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
1.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จำนวนอย่ างน้ อ ย 3 คน มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิ ชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
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1.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.3.1 อาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลั ก ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจำหลั กสู ตร มี คุ ณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตร์ และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3.2 อาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ร่ว ม ต้องมีคุณ วุฒิ และคุณ สมบั ติ ดังนี้ อาจารย์
ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ นอาจารย์ ประจำ ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่น เดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งต้องตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่มี คุ ณ วุฒิ แ ละผลงานทางวิช าการตามที่ ก ำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป้นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบั น รวมไม่ ร้ อ ยกว่ า 3 คน ประธานกรรมการสอบต้ อ งไม่ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพน์ ต้องมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1.4.1 กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุ ฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
1.4.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป้นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.5 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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1.5.1 กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุ ณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่
เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา
1.5.2 กรณี อ าจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และดำรง
ตำแหน่ งระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ขึ้น ไป หรื อมีคุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาโทหรือ เที ย บเท่ าที่มี ตำแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา
1.6 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ การพิ จารณา
วารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่ งานทางวิช าการ หรื อนำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดย
บทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
1.7 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็ นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้ น ต่ ำปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ าที่มีต ำแหน่ งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์ พิ เศษต้อ งมีชั่ ว โมงสอนไม่ เกิน ร้ อยละ 50 ของรายวิช า โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
1.8 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 5 ปี
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ใชบัณฑิต ต่อคุณ ภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษา
แห่งชาติที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) ด้านทักษะการจัดการความรู้
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
นักศึกษาปริญ ญาโทจะต้องเป็น ผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุก
สาขา หรือปริญญาสาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไขของหลักสูตร และคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนด
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็น สำหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลั ก
(Core Subject) กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิต และอาชี พ (Life and Career Skills) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวั ต กรรม (Learning and Innovation Skills) และกลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
(Information, Media, and Technology Skills)
3.3 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ (Academic Advisor) เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ กำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายให้สามารถปรึกษาได้อย่างสม่ำเสมอ
4. คณาจารย์
4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม
4.2 มีระบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของหลักสูตร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริห ารจัดการ 3 ด้านที่ ส ำคัญ คือ 1) สาระของรายวิช าในหลั กสู ตร 2) การวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินให้ ความสำคัญกับการ
กำหนดรายวิชาที่ มีเนื้ อหาที่ทันสมัย ก้าวทั นความก้าวหน้ าทางวิทยากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้ งการวางระบบผู้ ส อนและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาซึ่ งต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปัจจัยสำคัญ อีกประการหนึ่ งในการบริห ารจัดการหลักสูตรให้ ประสบความสำเร็จ คื อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้า นอุปกรณ์ ความพร้อ ม
ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สามารถส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดำเนินงาน
(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่ างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดำเนินงาน
(5) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ของทุ กรายวิช าที่ ทำการเรียน
การสอน
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต้อง
ผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลการดำเนิ นการบรรลุตามเป้าหมาย และมี
จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินโดยนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หลังสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ
1.1.2 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาขอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อการวางแผน
กลยุทธ์การสอนรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หลังสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ
1.2.2 ประเมิน จากรายงานผลการดำเนิน งานรายวิช า (มคอ.5) หรือรายงานผลการ
ดำเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรในส่วนย่อยที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
เน้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรม การมีส่วนร่วม
รวมถึงเทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละรุ่น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญด้านต่าง ๆ
2.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญด้านต่าง ๆ ทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น 3 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช า ทั้ ง นี้
คณะกรรมการประเมินควรเป็นคณะกรรมการชุ ดเดียวกั บการประเมิน การประกันคุณภาพภายใน
โดยผลการประเมินจะต้องผ่านการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาเรียน
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญด้านต่าง ๆ ทุก 5 ปี
..................................................................
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ภาคผนวก

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

50

มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
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คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
1067101 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 3(2–2–5)
Academic Leadership of Administrators in an Era of Change
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติก รรมผู้นำ ภาวะผู้นำ
การเป็ น ผู้บ ริห ารการศึกษาที่ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและสั ง คม การระดมทรั พยากรเพื่อ
การศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่ อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และ
ท้องถิ่นด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles, concepts, theories of transformational
leaders, leaders’ behaviors, leadership, being educational administrators in contexts
of changing world and society; resources mobilization for education; educational
supervision; risk and conflict management; create interaction and develop the
academic colleagues; build the relationship between school and local communities
by case study analysis and presentation in big group discussion.
1067301

การบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในยุคดิจิตอล
3(2–2–5)
School and Educational Administration in Digital Era
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี หลั ก การ กระบวนการ และหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร
การบริหารองค์การ สำนักงานและองค์คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ
การบริห ารงานบุ คคล การบริห ารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริห ารแหล่ ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในยุค
ดิจิตอลด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the study and analysis of theories, principles,
process, and management duties; administration of organization, office, and
commission; academic management for quality and excellent; administration of
personnel, general, budget, material, and area; administration in learning sources and
environment for supporting learning management; innovation and information
technology for administration and learning management; laws of education, school
administrator, and educational administrator; planning for effectiveness and efficiency
in school administration and educational administration in digital era by case study
analysis and presentation in big group discussion.
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กิจการและกิจกรรมนักเรียนในภาวะวิกฤติ
3(2–2–5)
Crisis Student Affairs Administration
ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรีย นให้ รู้จัก การจั ดการและคิดเป็ น ทำเป็น แก้ปั ญหาเป็ น บริหารจัดการให้ เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the study and analysis of the administration
of supplementary activities and student activities to develop students’ potential to
know management and think of it as a solution; management for students’ life skills
development, student support system, student activities development, promote
discipline, morality, ethics, and unity among stall by case study analysis and
presentation in big group discussion.
1067302

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอล
3(2–2–5)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Quality Support in Digital Era,
Measurement and Learning Evaluation
ศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การบริหาร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร บริ หารจัดการเรียน
การสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 การประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ติดตาม ประเมิน รายงานและนำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the study and analysis of development of
curriculum and school curriculum; instruction and supplemental instruction;
measurement and evaluation of learning; students’ potential development;
administration in learning sources and environment for supporting learning
management; curriculum assessment; instructional management in Thailand 4.0 era;
evaluating and improving of curriculum management and learning management;
promoting learning management for students’ potential development; monitoring,
evaluating, reporting, and implementing assessment results to improve the quality of
education by case study analysis and presentation in big group discussion.

1067303
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1067401

การประกันคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอล
3(2–2–5)
Educational Quality Assurance in Digital Era
หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก ระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาทั้ งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ กษา ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงศึกษาธิการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองและการเตรียมรับ
การประเมิ น ภายนอก การนำผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษามาใช้ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles and process of educational quality
assurance; internal and external quality assurance; the system of internal and
external quality assurance; monitoring of educational quality assurance; system,
criteria, and methods of educational quality assurance under the national education
act and Ministry of education; self-assessment report writing and external assessment
preparation; applying the results of educational quality assurance to improve and
develop educational quality by case study analysis and presentation in big group
discussion.
1067501

การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร 3(2–2–5)
การศึกษามืออาชีพ
Development of Professional, Morals, Ethics and Code of Ethics for
Professional Administrators
ศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต อุดมการณ์ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาและ
ความเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ การศึ กษาวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาวิ ช าชี พ การปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the study and analysis of development of
profession, morals, ethics, spirituality, good government, honesty, ideology;
compliance with professional code of conduct by Teachers’ council stipulated;
knowledge management of school administration and educational administration;
development guidelines and professional administrators; research for professional
development; behave as a good example; have a public consciousness and sacrifice
for society by case study analysis and presentation in big group discussion.
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ปฏิบตั ิการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90)
Professional Practicum in Educational Administration
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้ วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการศึ กษา เรียนรู้บทบาท หน้าที่และภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ บริหาร
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้นำของ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาและผู้ บ ริห ารการศึกษา ปั ญหาขององค์กร การวางแผนงาน การประเมิน ผล
การตั ด สิ น ใจ กิจ กรรมการบริ ห ารในองค์ ก ารทางการศึ กษา และศึ กษาดูงานในสถานศึก ษาและ
หน่วยงานการศึกษาทีม่ ีการปฏิบัติเป็นเลิศด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be enhanced of skills and experiences by practical
training in school administration and educational administration; learn the roles,
duties and missions of school administrators and educational administrators; roles
and responsibilities of school and educational institutions; analysis of behavioral
leadership; organizational problems; planning; evaluation; decision making;
administrative activities in educational institutions; site visit in school and educational
institution with excellent practices by case study analysis and presentation in big
group discussion.
1067802

1067911

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3(2–2–5)
Educational Research Methodology
หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ประเภทและธรรมชาติ กระบวน การออกแบบการวิจัยทาง
การศึ กษา การสร้ างและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
การเลื อกใช้ สถิติที่ เหมาะสม ปฏิ บั ติ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจั ย จรรยาบรรณ
นักวิจั ย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมิน การสั งเคราะห์ และการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษา
This course will cover concepts, principles, theories, type and nature of
research, research process, educational research methodology, creating and research
quality tools checking, data collection, data analysis. This course will train how to
statistics for data processor, practice on research proposal writing, research report,
researchers’ code of conduct, research dissemination, research evaluation, synthesis and
using research results in educational administration quality development.
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1067912

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(2–2–5)
Statistics Utilization for Educational Research
หลักการ แนวปฏิบัติ เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทาง
การศึกษา สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบไค-สแควร์
การทดสอบความแตกต่างของค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสหสัมพันธ์อย่างง่ายและ
สหสั มพัน ธ์พหุ คู ณ ฝึ กปฏิ บั ติการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่ อใช้งานในการสื บค้น ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
This course will cover principles, research practices, instruments and
educational research instrument creating, basic statistics for research, analysis of chisquare, analysis of correlation, analysis of simple regression and multiple regression,
practice of statistical packages application using for data analyses and interpretation.
หมวดวิชาเลือก
1067111 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2–2–5)
Research for Educational Administration Development
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บการวิจั ยเพื่ อพั ฒ นาการบริ หารการศึ กษา ลั กษณะ
ธรรมชาติและเทคนิคของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การสืบค้นงานวิจัย การประยุกต์ใช้
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบวิจัยและนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles, concepts, theories in research for
educational administration development; characteristics, natures, and techniques of
research for educational administration development; research searching; the applying of
participatory action research, quantitative research, qualitative research, mixmethodology research; research design practice and research proposal presentation by
case study analysis and presentation in big group discussion.
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นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(2–2–5)
Policy and Planning in Education
แนวคิด หลั ก การ ทฤษฎี ก ารวางแผนและกระบวนการประเมิ น โครงการ เทคนิ ค
วิธีการ การจัดทำ การวิเคราะห์ การเลื อกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมิน โครงการและการ
พัฒนาเครื่องมือ รูปแบบของการประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมินโครงการและการใช้ผล
การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover concepts, principles, theories of planning and
project evaluation process; techniques, method, arrangement, analysis, instrument
selection and development; project evaluation model; reporting and applying the
project evaluation result for quality education development by case study analysis
and presentation in big group discussion.
1067112

1067201

ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3(2–2–5)
Theories of Royal Initiatives for National Development
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อนำแนวคิดหรือทฤษฎีไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒ นาและการบริ ห าร
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่ น การพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคตด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course is based on study and analysis of concepts and theories of
the King Rama 9 initiatives applied for development; educational administration
resource for benefits in education; locality development; development of the
country at present and in the future by case study analysis and presentation in big
group discussion.
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1067402

การนิเทศการศึกษา
3(2–2–5)
Educational Supervision
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การนิ เทศ การใช้ เทคนิ ค การนิ เทศอย่ า ง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร จิตวิทยาการนิเทศและการสื่ อสาร การสร้างพลังอำนาจและ
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการและ
การนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและใช้การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษา
และนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles, concepts, and guidelines of
supervision; using variety technics of amicable supervision; psychology of supervision
and communication; empowerment and potential development of teacher and
educational personnel; building organization culture in academic areas and creating
life-long learning person; practice of instrument development and educational
supervision skill; research applying and using supervision for educational quality
development by case study analysis and presentation in big group discussion.
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2–2–5)
Seminar in Educational Administration
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการบริ ห ารการศึ ก ษา โดยใช้ ก ระบวนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้ านการบริหารการศึกษา สร้างอุดมการณ์ จิตวิญญาณของผู้บริหาร
ยุคใหม่เพื่ อเป็ น แนวทางการพั ฒ นาไปสู่ การเป็ น ผู้ บริห ารมืออาชีพผ่ านกรณี ศึกษาและการจั ดการ
ความรู้ มีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาทางการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น การ
ทำงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ กระบวนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ใน
การพัฒนาการบริหารการศึกษาด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This seminar is based on study and analysis of educational
administration problems by using analysis process; synthesis of educational
administration knowledge; forming modernized administrators’ ideology and spirit in
being professional administrator through case study knowledge management
procedure; participation in educational administration seminars; practice of
participation in opinion sharing, group working in learning, decision making process,
problems solving, and present the new guidelines for the development of
educational administration by case study analysis and presentation in big group
discussion.

1067903
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หมวดวิชาเสริม
1067601 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2–2–5)
Computer for Graduate Students
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เน้ น ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูล อินเตอร์เน็ทที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึก ษา ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
This course will focus on basic knowledge on computer and computer
operation, focusing on skills in information technology, using, and internet searching
about concept, theories, practicing, and educational administration and school
administration researches, basic knowledge in using applied computer program on
administration, statistical design and practice on educational administration data
analysis.
1067701

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2–2–5)
English for Graduate Students
ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษด้านบริหาร
การศึกษา เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ บทคัดย่อ
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
This course will focus on practice of basic English skills; listening,
speaking, reading and writing on educational administration, emphasis on reading and
summarizing of researches, research articles, academic articles, abstracts based on
mass and electronic media, and practice of English abstract writing.
1067702

หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Education and Instruction
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การศึ ก ษากั บ ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ปรั ช ญา
การศึ กษา จิ ตวิท ยาการศึก ษา ประวัติ และแนวคิด ที่ มีอิ ท ธิพ ลต่อ การศึกษาไทย พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดการและการบริหารการศึกษาไทย
This course will cover concepts and education theories, education with
related sciences, philosophy of education; psychology of education, history and
concepts influencing Thai education, education laws and national education plan,
professional organizations, curriculum and educational curriculum development,
instruction, problems and trends management, and Thai educational management.
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นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation
แนวคิด ทฤษฎี ความสำคั ญของนวัตกรรมการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้ สื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดและประเมินผล การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่ องมือการวัดผล ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหานวัตกรรมและการประเมินผล
การศึกษา
This course will cover concepts, theories, importance of educational
innovation and educational evaluation, communication process, media and
instructional innovation, production and use of media and instructional innovation,
instruction and evaluation, principles of measurement and evaluation, construction
and test the quality of measurement tools, problems and problem solving about
innovation and educational evaluation.
1067703

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1067901 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ ภายใต้ความควบคุมดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำทฤษฎีและ
หลักการมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงการบริหารการศึกษา
This thesis is centered around the study and research on educational
administration, school administration using research process, methodology, and
statistics under the supervision of thesis advisors; creating of new educational
knowledge with emphasis on academic creativity; applying theories and principles to
solve the problems, develop, and improve educational administration.
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
1. นายธีรังกูร วรบำรุงกุล
Mr. Theerangkoon Warabamrungkul
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
(การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ปี พ.ศ.
2556
2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย

2557
2553
2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย

2550

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ไทย 2545

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตำรา หนังสือ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร และธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2560). พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นที มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาจั น ทบุ รี . วารสารวิจั ยรำไพพรรณี , 11(3) เดื อนกั น ยายน – ธัน วาคม พ.ศ. 2560,
148-158.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
- ธี รั ง กู ร วรบำรุ ง กุ ล . (2562). การนำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
แห่ ง อนาคต. Veridian E-Journal Silpakorn University: Humanities, Social Sciences
and Arts, 12(1) January – February 2019, 811-830.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
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- อังกูร เถาวั ล ย์ และธีรั งกูร วรบำรุงกุล . (2562). ภาวะผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
38(3) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562, 92-99.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
- ธีรั งกู ร วรบำรุ งกุล , พรสวัส ดิ์ ศิ ร ศาตนั น ท์ , สมปอง มูล มณี , เริ งวิช ญ์ นิ ล โคตร.
(2563). กิจกรรมสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมของโรงเรี ย นในภาคตะวั น ออก. วารสารมหาจุ ฬ านาครทรรศน์ .
7(9) เดือนกันยายน พ.ศ. 2563, 283-300.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 15 ปี
1.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3
1011106 ความเป็นครู
3
1011107 ปรัชญาการศึกษา
3
1012106 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
3
1063304 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
1016102 การประกันคุณภาพการศึกษา
3
ระดับปริญญาโท
1067301 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3
1067302 การบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน
3
1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
3
1067501 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 3
1067903 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
3
1067901 วิทยานิพนธ์
12
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ระดับปริญญาเอก
1068911 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1068913 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
1068941 คุณธรรมสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1068942 สัมมนาการศึกษากับแนวโน้มของสังคมโลก
1068992 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

3
3
3
3
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

64

มคอ.2 มรรพ.

2. นายธนิก คุณเมธีกุล
Mr. Thanique Kunnametheekoon
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา)
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชือ่ สถาบัน,ประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ปี พ.ศ.
2552
2549

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย

2533

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตำรา หนังสือ
2.3.2 บทความทางวิชาการ
- กรองทอง จุลิรัชนีกร, ธนิก คุณเมธีกุล และขวัญศิริ เจริญทรัพย์. (2561). การพัฒนา
ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึ กษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวั ดจันทบุรี. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 31(3),
ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561, 1-13.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
- ภาธรณ์ สิรวรรธกุล, ธนิก คุณเมธีกุล และธีรศักดิ์ อินทรมาตย์. (2561). การบริหาร
สถานศึ กษาโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ งผลต่ อองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ ในสถานศึ กษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทอ
งาน วิ จั ย ท้ องถิ่ น ก้ า วไกลสู่ ส ากล” (The national Academic Research Conference 10th
“Connecting Local Research to International Perspectives). นครราชสี ม า : มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา. วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 564-577.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- เกวลี เกรัมย์, ธนิก คุณเมธีกุล และธีรศักดิ์ อินทรมาตย์. (2561). การบริหารโดยใช้
โรงเรี ย นในสถานศึ กษาสั งกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 17. การประชุ ม
วิช าการระดับ ชาติม หาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริน ทร์ ครั้งที่ 13. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริน ทร์ .
วันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 2561, 228-297.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี
2.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
1011107 ปรัชญาการศึกษา
1012106 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
1014004 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1063303 การประกันคุณภาพการศึกษา
1063304 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
1016101 หลักการศึกษาและวิชาชีพครู
1016102 การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับปริญญาโท
1067261 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
1067302 การบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน
1067401 การประกันคุณภาพการศึกษา
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
1067901 วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
1068933 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3
3
3
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

66

มคอ.2 มรรพ.

3. นายวัยวุฒิ บุญลอย
Mr. Waiwoot Boonloy
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

ปี พ.ศ.
2560
2551
2547
2536

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตำรา หนังสือ
3.3.2 บทความทางวิชาการ
- วัยวุฒิ บุญลอย. (2561). กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับการพัฒนาด้านการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
(The 7th PSU Education Conference). สงขลา: มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ . วั น ที่ 13-14
ธันวาคม พ.ศ. 2561, 229-245.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- วัยวุฒิ บุญลอย (2563). บทบาทหน้าที่ของครู กศน. กับการกระจายอำนาจในเชิง
พื้นที่ปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ งที่ 30 ประจำปี 2563 และ
การประชุมวิช าการระดับ ชาติ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ หั วข้อ “วิจั ย
นวั ต กรรม : การเปลี่ ย นผ่ า นเพื่ อขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย (Thailand-Driven Research &
Innovation) ”. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 315-334.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- มนตรี วิชัยวงษ์,เริงวิชญ์ นิลโคตร, วัยวุฒิ บุญลอย, ธีรังกูร วรบำรุงกุล, และปฏิภาณ
กิตตินั นทวัฒ น์ (2563). สถานการณ์นิวนอร์มอลกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนฐาน
ทุ น ทางสั ง คม “บ้ า น วั ด โรงเรี ย น”. วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ มจร วิ ท ยาเขตแพร่ ,
6(2) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563. 131-141.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
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- วัยวุฒิ บุญลอย, ธีรังกูร วรบำรุงกุล, มนตรี วิชัยวงษ์ และเริงวิชญ์ นิลโคตร. (2564).
โควิ ด -19 กั บ การเป ลี่ ย น แป ลงท างการศึ ก ษ าและสั ง คม . วารส ารศึ กษ าศ าสต ร์ ส าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(1) เดือนมกราคม – เมษายน 2564. 44-55.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
- วัยวุฒิ บุ ญลอย. (2564). บทวิจารณ์ห นั งสือ “การอ่านให้เก่ง (Good Reading)”.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(1) เดือนมกราคม – เมษายน 2564. 137-140
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี
3.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
1011106 ความเป็นครู
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1016102 การประกันคุณภาพการศึกษา
1063304 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ระดับปริญญาโท
1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
1067901 วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
1068933 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่
1068934 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
1068944 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
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3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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4. นายเริงวิชญ์ นิลโคตร
Mr. Reongwit Nilkote
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาชนบทศึกษา)
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
(การสอนสังคมศึกษา)

อาจารย์
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ปี พ.ศ.
2558
2547

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541
ไทย

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตำรา หนังสือ
4.3.2 บทความทางวิชาการ
- Nipawan Charoenlak and Reongwit Nilkote. (2561). Management of
Thai Local Wisdom Related to Pandanus: Learning, Inheritance and Conservation for
sustainable. Veridian E-Journal Silpakorn University, Humanities, Social Sciences
and Arts, 11(4) January – June 2018, 524-537.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
- ธีรังกูร วรบำรุงกุล, พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, เริงวิชญ์ นิลโคตร และสมปอง มูลมณี.
(2562). การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทัก ษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และ
น วั ต กรรมของโรงเรี ย น ใน ภ าคตะวั น ออก . Veridian E-Journal Silpakorn University,
Humanities, Social Sciences and Arts, 12(5) September – October 2019, 1-23.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
- ธีรั งกู ร วรบำรุ งกุล , พรสวัส ดิ์ ศิ ร ศาตนั น ท์ , สมปอง มูล มณี , เริ งวิช ญ์ นิ ล โคตร.
(2563). กิจกรรมสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมของโรงเรี ย นในภาคตะวั น ออก. วารสารมหาจุ ฬ านาครทรรศน์ .
7(9) เดือนกันยายน พ.ศ. 2563, 283-300.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
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- มนตรี วิชัยวงษ์,เริงวิชญ์ นิลโคตร, วัยวุฒิ บุญลอย, ธีรังกูร วรบำรุงกุล, และปฏิภาณ
กิตตินันทวัฒน์ (2563). สถานการณ์นิวนอร์มอลกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ว มบนฐานทุน
ทางสั ง คม “บ้ า น วั ด โรงเรี ย น”. วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ มจร วิ ท ยาเขตแพ ร่ ,
6(2) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563. 131-141.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
- วัยวุฒิ บุญลอย, ธีรังกูร วรบำรุงกุล, มนตรี วิชัยวงษ์ และเริงวิชญ์ นิลโคตร. (2564).
โควิ ด -19 กั บ การเป ลี่ ย น แป ลงท างการศึ ก ษ าและสั ง คม . วารส ารศึ กษ าศ าสต ร์ ส าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(1) เดือนมกราคม – เมษายน 2564. 44-55.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ ที่ 2)
4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี
4.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 หน่วยกิต
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 หน่วยกิต
1016102 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท
1067101 ผู้นำทางวิชาการ
3 หน่วยกิต
1067302 การบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน
3 หน่วยกิต
1067911 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
1067901 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
1068934 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3 หน่วยกิต
1068911 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต
1068913 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3 หน่วยกิต
1068992 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
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5. นางฬิฏา สมบูรณ์
Mrs. Lita Somboon
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การวิจัยทางการศึกษา)
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
ไทย
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ไทย

ปี พ.ศ.
2557
2552
2535

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตำรา หนังสือ
5.3.2 บทความทางวิชาการ
- จี ร นั น ท์ พู ล สวัส ดิ์ , ฬิ ฏ า สมบู ร ณ์ , ธิด ารั ต น์ พานพ่ ว ง และณั ฐ ฐิ นุ ช จุ ย คำวงศ์ .
(2560). สภาพปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนในวิถี เกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาที่
เข้ ามาศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ช ายแดน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี .วารสารวิ จั ย และประเมิ น ผลอุ บ ลราชธานี .
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6(2) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560, 1 – 10.
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
- ฬิ ฏ า สมบู ร ณ์ แ ละอติ ร าช เกิด ทอง. (2560). กระบวนการเรี ย นการสอนในวิถี
เกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึก ษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัด จันทบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 เรื่อง วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ .
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วันที่ 19 ธันวาคม 2560, 489 – 492.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- ฬิฏา สมบูรณ์. (2560). การศึกษาการจั ดการเรียนการสอนวิชาการประเมินทาง
ศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็น ฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชภัฏรำไพ
พรรณี . การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ 2560 เรื่ อ ง วิ จั ย เพื่ อ ความก้ า วหน้ า และ
นวั ต กรรมธุ ร กิ จ . อุ บ ลราชธานี : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี . วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2560,
315 – 319.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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- ฬิ ฏ า สมบู ร ณ์ และญาณิ ศ า บุ ญ พิ ม พ์ . (2561). การจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้โดยการบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดดอนตาล จังหวัดจันทบุรี.
เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้ ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่ การพัฒ นามาตรฐานงานวิจัย”.
จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. วันที่ 19 ธันวาคม 2561, 405 – 412.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- พอพั น ธ์ สุ ท ธิ วั ฒ นะ, ศิ ร วิท ย์ กุ ล โรจนภั ท ร, นาคนิ มิ ต ร อรรคศรี ว ร, สวั ส ดิ์ ชั ย
ศรีพ นมธนากร, อติ ราช เกิดทอง, ฬิ ฏ า สมบู ร ณ์ และเจนวิท ย์ วารีบ่ อ. (2562). การศึกษาระดั บ
พัฒ นาการของผลการเรี ยนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับอุด มศึกษาแห่ งชาติ (TQF) โดยใช้
รูปแบบการสอนในกลุ่มวิชาที่เน้นการบรรยาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี . วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ,
10(2) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562, 295 – 304.
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี
5.5 ภาระการสอน
ระดับปริญญาตรี
0003311 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
1042401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1043102 การประเมินผลทางการศึกษา
1046101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1124402 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา
1124403 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
1124404 การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนท้องถิน่
1124471 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ระดับปริญญาโท
1027102 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
1027502 สถิติเพื่อการวิจัย
1027901 สัมมนาปัญหาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางหลักสูตรและการสอน
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ภาคผนวก ค
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้น
การเรียนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา
มหาบัณฑิต
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้น
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญามหาบัณฑิต
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ภาคผนวก ง
1. คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 080/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2. คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 081/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 087/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่ ๐๘๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยภาควิช าบริห ารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี
จะจั ดโครงการปรั บ ปรุงหลักสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๙๑๐๑ อาคาร ๓๙
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อให้ การดำเนิ นงานโครงการเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ รำไพพรรณี ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
สั่ ง ณ วัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี จึ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนิ น งานโครงการปรับปรุงหลั กสูตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
๑.๑ คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ
๑.๕ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
๒. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
ประธานกรรมการ
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
กรรมการ
๒.๓ อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
กรรมการ
๒.๔ นางสาวอัจฉรา บุญโกย
กรรมการ
๒.๕ นางสาวนัฐนันท์ บุญศิริรุ่งพัฒน์
กรรมการ
๒.๖ นายวีรชัย ผลเจริญ
กรรมการ
๒.๗ นายอภินันท์ ขันแข็ง
กรรมการ
๒.๘ นางสาวกฤตภัค ธรรมเกษร
กรรมการ
๒.๙ นางสาววิภาดา เที่ยงทางธรรม
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวกิตติมา ใจปลื้ม
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาววันวิภา ทำประโยชน์
กรรมการ
๒.๑๓ นายอาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม
กรรมการ
๒.๑๔ อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๕ นางปนัดดา ทบบัณฑิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ
๒. จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก
๓. เสนอรายงานปัญหา อุปสรรค และรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
๓.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
ประธานกรรมการ
๓.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
กรรมการ
๓.๓ อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
กรรมการ
๓.๔ อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
กรรมการ
๓.๕ นายวีรชัย ผลเจริญ
กรรมการ
๓.๖ นางสาวอริญญา ทัศมาลี
กรรมการ
๓.๗ นายอภินันท์ ขันแข็ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
๒. ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ
๓. ดูแลการจัดสถานที่ และงานโสตทัศนูปกรณ์ตลอดโครงการ
๔. หมายเลขที่ ๓.๔ ทำหน้าที่พิธีกรตลอดโครงการ
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๔. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ธุรการ และการเงิน
๔.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
ประธานกรรมการ
๔.๒ อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
กรรมการ
๔.๓ อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
กรรมการ
๔.๔ นางสาวอัจฉรา บุญโกย
กรรมการ
๔.๕ นางสาวกฤตภัค ธรรมเกษร
กรรมการ
๔.๖ นางสาวนัฐนันท์ บุญศิริรุ่งพัฒน์
กรรมการ
๔.๗ นางสาววิภาดา เที่ยงทางธรรม
กรรมการ
๔.๘ นางปนัดดา ทบบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
๒. ดำเนินงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
๓. เบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ตามระเบียบด้วยความถูกต้อง
๔. จัดเตรียมอาหารว่าง และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร
๕.๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
๕.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
๕.๕ ดร.บุณยกุล หัตถกี
๕.๖ ดร.กมลวรรณ อนันต์
หน้าที่ เป็นวิทยากร ตลอดระยะเวลาของโครงการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๖.๑ อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
ประธานกรรมการ
๖.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
กรรมการ
๖.๓ นายวีรชัย ผลเจริญ
กรรมการ
๖.๔ นางสาวนัฐนันท์ บุญศิริรุ่งพัฒน์
กรรมการ
๖.๕ อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำเครื่องมือการประเมิน
๒. ดำเนินการประเมินผลหลังดำเนินโครงการ
๓. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย
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มคอ.2 มรรพ.

ทั้ งนี้ ให้ ผู้ มี รายชื่ อดั งกล่ าวปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรี ยบร้ อย และบั งเกิ ดผลดี ต่ อมหาวิทยาลั ยฯ โดยให้ มี สิ ทธิ เบิ กค่ าตอบแทน ค่ าใช้ จ่ ายตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากงบรายได้ของคณะครุศาสตร์
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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มคอ.2 มรรพ.

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่ ๐๘๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ด้วยภาควิช าบริห ารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี
จัดดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๙๑๐๑ อาคาร ๓๙
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ รำไพพรรณี ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
สั่ ง ณ วัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี จึ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนิ น งานโครงการปรับปรุงหลั กสูตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
๖. ดร.บุณยกุล หัตถกี
๗. ดร.กมลวรรณ อนันต์
๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
๑๒. อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
๑๓. อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มคอ.2 มรรพ.

หน้าที่
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วดำเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิช์ ัย ศรีพนมธนากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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มคอ.2 มรรพ.

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่ ๐๘๗ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ด้วยภาควิช าบริห ารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี
จั ด ดำเนิ น การวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๙๑๐๑ อาคาร ๓๙ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ รำไพพรรณี ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติ ราชการแทนอธิการบดี
สั่ ง ณ วัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี จึ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนิ น งานวิพากษ์ ห ลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
๖. ดร.บุณยกุล หัตถกี
๗. ดร.กมลวรรณ อนันต์
๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
๑๒. อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
๑๓. อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มคอ.2 มรรพ.

หน้าที่
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วดำเนิ น การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิช์ ัย ศรีพนมธนากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก จ
1. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
4. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ ารับการศึกษาในระดั บบั ณ ฑิ ต ศึกษา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี
พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education
Program in Educational
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Master of Education
(Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
M.Ed. (Educational
Administration)

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education
Program in Educational
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Master of Education
(Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
M.Ed. (Educational
Administration)
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3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
3.1 ปรัชญา
ม ห าวิ ท ยาลั ยราช ภั ฏ รำไพ พ รรณี มี
เจตจำนงที่จะผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่
ทำหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษา และผู้ ส นั บ สนุ น การศึกษา ให้ มีความรู้
กว้าง รู้ลึก เรียนรู้ทฤษฎีค วบคู่ไปกับการปฏิบัติ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างองค์ความรู้
แสวงห าความรู้ แ ล ะประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒ นา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เพื่อให้มหาบัณฑิตทางการบริ หาร
การศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ลึ ก และ
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึ ก ษา และผู้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เข้ า รั บ
การศึกษาให้เป็นผู้มีความรอบรู้สามารถนำหลักการ
และทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ กษาไปปฏิบั ติ ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี
3.2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถใช้
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา ไปใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 เพื่ อ พั ฒ นาและส่ งเสริ มวิท ยฐานะ
ของนักบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
3.1 ปรัชญา
เปลี่ยนเป็น
มหาบัณฑิตเป็นคนดี มีธรรมาภิบาล มีจิต
วิญ ญาณและอุด มการณ์ ของนั กบริห ารมืออาชี พ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

3.2 วัตถุประสงค์
เปลี่ยนเป็น
3.2.1 เพื่อให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้
รอบ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเป็ น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ ผู้
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพในยุคดิจิตอล
3.2.2 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีกระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
นำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการให้สอดคล้องกับ สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโล ยี
สารสนเทศในยุคดิจิตอล
ในสมัยปัจจุบันอย่างมีธรรมาภิบาล มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณ์ของนักบริหารมืออาชีพ
3.2.3 เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต เป็ น คนดี
มีธรรมาภิบ าล มีจิ ตวิญ ญาณ อุด มการณ์ ของนั ก
บริหารมืออาชีพ เป็ นผู้น ำการเปลี่ยนแปลงในยุ ค
ดิจิตอล
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4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท าง
การศึ ก ษาทุ ก สาขา หรื อ ปริ ญ ญาสาขาอื่ น ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
4.2 คุณ สมบั ติอื่น ๆ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ รำไพพรรณี หรือตามที่คณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจำ
สาขากำหนด
4.3 การโอนหน่วยกิตต้องเป็ นรายวิช าที่เรี ย น
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่
ขอโอนไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตราย
วิชาทั้งหมดในหลักสูตร

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เปลี่ยนเป็น
4.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท าง
การศึ ก ษาทุ ก สาขา หรื อ ปริ ญ ญาสาขาอื่ น จาก
ส ถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าทั้ งภ ายใน ป ระเท ศ แล ะ
ต่ า งประเทศที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองเพื่ อ เข้ า
ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามเงื่ อ นไขของ
หลักสูตร
4.2 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏรำไพพรรณี หรือตามที่คณะ
กรรมการบริห ารหลั กสู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนด
5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เปลี่ยนเป็น
ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560, ข้ อบั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่าด้ ว ยการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2563 และข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพ
พรรณีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพ
พรรณีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

6. ระบบการศึกษา
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ ท วิ ภ า ค
หนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา
โดย 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี เวลาการศึ ก ษาไม่ ต่ ำ
กว่า 15 สัปดาห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
และไม่เกิน 7 ปีการศึกษา

6. ระบบการศึกษา
เปลี่ยนเป็น
ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งเป็ น 2
ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

8. การลงทะเบียนเรียน
ตลอดหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต
9. การโอนหน่วยกิตรายวิชา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

7. ระยะเวลาในการศึกษา
เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ให้ใช้
ระยะเวลาในการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร จนสำเร็ จ
การศึกษาไม่เกิน 5 ปี
8. การลงทะเบียนเรียน
ตลอดหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต
9. การโอนหน่วยกิตรายวิชา
เปลี่ยนเป็น
ให้ เป็น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พ ร ร ณี ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560, ข้ อบั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่าด้ ว ยการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2563 และข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพ
พ ร ร ณี ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

10. การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
ให้เป็ น ไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

10. การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
เปลี่ยนเป็น
ให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560, ข้ อบั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ว่าด้ ว ยการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2563 และข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพ
พรรณีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
11. จำนวนนักศึกษา
เปลี่ยนเป็น
รับปีการศึกษาละ 30 คน
12. โครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการ
บริ ห ารการศึ กษา จั ด หลั ก สู ต ร คื อ แผน ก
แ บ บ ก 2 ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร
เรี ย นไม่ น้ อ ยกว่า 42 หน่ ว ยกิ ต โดยมี โครงสร้ า ง
หลักสูตร ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
(รวมวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา)
2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
3. รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตาม
เงือ่ นไขของหลักสูตร
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

11. จำนวนนักศึกษา
รับปีการศึกษาละ 35 คน
12. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน
ก แบบ ก (2) และแผน ข มี ห น่ ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรแต่ละแผนเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
แผน ก แบบ ก (2)
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
(รวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา)
2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไข
ของแต่ละรายวิชา
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
12. โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)
แผน ข
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
(รวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา)
2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละรายวิชา
13. อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรงั กูร วรบำรุงกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
3. อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
4. อาจารย์ ดร.มนตรี วิชัยวงษ์
5. อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

13. อาจารย์ประจำหลักสูตร
เปลี่ยนเป็น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรงั กูร วรบำรุงกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
3. อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
4. อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรครุสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

................................................................................................................................................................

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
6
24
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
12
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
42
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
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จำนวนหน่วยกิต
27
3
12
42
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มคอ.2 มรรพ.

สาระที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564 ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนรหั ส รายวิช า ชื่ อ รายวิช า คำอธิบ ายรายวิช า มี ก ารแก้ไขคำสำคั ญ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาสัมพันธ์
1067911 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Research
Methodology
วิ เคราะห์ ค วามหมาย ความสำคั ญ
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ประเภท
รู ป แบบเทคนิ ค และกระบวนการวิจั ย
การเลือกและเขียนปัญหาวิจัย การเขียน
สมมติ ฐานการวิ จั ย การออกแบบ
งานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติ
ที่ใช้ในการวิจั ย การเขี ยนเค้าโครงวิจั ย
การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนั กวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารการออกแบบ
งานวิจัย และจัดทำเค้าโครงวิจัย
1067912 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics Utilization for
Research
วิ เคราะห์ ค วามหมาย ความสำคั ญ
หลั ก การและกระบวนการทางสถิ ติ
ค่ า สถิ ติ แ ละค่ า พารามิ เตอร์ การวั ด
แนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง การวั ด การ
กระจาย สถิ ติ ที่ ใช้ ห าคุ ณ ภาพของ
เค รื่ อ งมื อ วิ จั ย ส ถิ ติ ที่ ใช้ ท ด ส อ บ
สมมติฐานของการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
ปฏิบัติการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
และทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067101 ผู้นำทางวิชาการ
3(2-2-5) 1067101 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 3(2-2-5)
Academic Leadership
ของผู้ บ ริ ห ารในยุ ค แห่ ง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เปลี่ ย นแปลงของโลกและสั งคม ผู้ น ำ
Academic Leadership
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะ
of Administrators in an
ผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
Era of Change
การบริ ห ารงานระบบเครื อ ข่ า ย การ
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ
นิเทศการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
ผู้นำการเปลี่ ยนแปลง พฤติ กรรมผู้น ำ
และความขัดแย้ง ปฏิ สัมพัน ธ์และการ
ภาวะผู้นำ การเป็นผู้บริหารการศึกษา
พั ฒ นาเพื่ อ นร่ ว มงาน ความสั ม พั น ธ์
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน และ
สั งค ม ก ารระด ม ท รั พ ย าก รเพื่ อ
ท้ อ งถิ่ น การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึ ก ษา การบริ ห ารงานระบบ
การศึกษา การบริ ห ารการศึกษา การ
เครื อ ข่ า ย การนิ เทศการศึ ก ษา การ
กำกั บ ติ ด ตาม ส่ งเสริ ม และประเมิ น
บริ ห ารความเสี่ ย งและความขั ด แย้ ง
สถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์กับ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อน
ชุมชนและท้องถิ่น
ร่ ว มงาน การสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน และ
ท้ อ งถิ่น ด้ ว ยการวิเคราะห์ ก รณี ศึก ษา
และนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles,
concepts, theories of
transformational leaders, leaders’
behaviors, leadership, being
educational administrators in
contexts of changing world and
society; resources mobilization
for education; educational
supervision; risk and conflict
management; create interaction
and develop the academic
colleagues; build the
relationship between school
and local communities by case
study analysis and presentation
in big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067301 การบริหารการศึกษาและ
3(2-2-5) 1067301 การบริหาสถานศึกษาและ 3(2-2-5)
การศึกษาในยุคดิจิตอล
สถานศึกษา
School and
Administration
Educational
Educational and School
Administration in
ทฤษฎี หลั ก การ กระบวนการ และ
Digital Era
ห น้ าที่ ใน การบ ริ ห าร การบ ริ ห าร
ศึ ก ษาและวิ เ ค ราะห์ ทฤษฎี ห ลั ก การ
องค์ ก าร สำนั ก งานและ องค์ ค ณ ะ
กระบวนการ และหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร
บุ ค คล การบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ
การบริห ารองค์ก าร สำนั กงานและองค์ ค ณะ
บุ ค คล การบริห ารงานวิ ชาการเพื่ อคุ ณ ภาพ
คุ ณ ภ าพ แ ล ะค ว าม เป็ น เลิ ศ ก าร
และความเป็ น เลิ ศ การบริ ห ารงานบุ ค คล
บริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงาน
การบริห ารงานธุรการ การเงิน พั ส ดุ และ
ธุ ร การ การเงิ น พั ส ดุ และอาคาร
อาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สถานที่ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู้ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมเพื่ อ ส่ งเสริม การจั ดการเรีย นรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
บริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรี ย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
กั บ การศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา การวางแผนเพิ่ ม
เรี ย น รู้ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ประสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิ ผลการบริห าร
สถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในยุค
การศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ดิ จิ ต อลด้ วยการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่ม
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
This course will be based on the study
การศึกษา และบริหารสถานศึกษา
and analysis of theories, principles,
process, and management duties;
administration of organization, office,
and commission; academic
management for quality and
excellent; administration of
personnel, general, budget, material,
and area; administration in learning
sources and environment for
supporting learning management;
innovation and information
technology for administration and
learning management; laws of
education, school administrators,
and educational administrators;
planning for effectiveness and
efficiency in school administration
and educational administration in
digital era by case study analysis and
presentation in big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067302 การบริหารงานกิจ
3(2-2-5) 1067302 การบริหารกิจการและ
3(2-2-5)
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
นในภาวะ
การและกิจกรรมนักเรียน
วิกฤติ
Students Affairs
Crisis Student Affairs
Administration
Administration
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ศึ ก ษ าแ ล ะวิ เ ค ราะห์ ก ารบ ริ ห าร
กิจ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรม
กิจกรรมนั กเรี ย นเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพ
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
ผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ทำ
รู้ จั ก การจั ด การและคิ ด เป็ น ทำเป็ น
เป็น แก้ปัญหาเป็น บริหารจัดการให้เกิด
แก้ปัญหาเป็น บริหารจัดการให้เกิดการ
การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหาร
พั ฒ นาทั กษะชี วิ ตของผู้ เรี ยน บริ หาร
จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
บริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด กิ จกรรมพั ฒ นา
บริ ห ารจั ดการให้ เกิ ดกิ จกรรมพั ฒ นา
ผู้ เรี ย น ส่ งเส ริ ม วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
ผู้ เ รี ย น การดู แลช่ ว ยเหลื อผู้ เรี ย น
จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the
study and analysis of the
administration of supplementary
activities and student activities
to develop students’ potential
to know management and think
of it as a solution; management
for students’ life skills
development, student support
system, student activities
development, promote
discipline, morality, ethics, and
unity among stall by case study
analysis and presentation in big
group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067303 การส่งเสริมคุณภาพ
3(2-2-5) 1067303 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
ในยุคดิจิตอล
การศึกษา
การวัดและประเมินผลการ
Educational Quality
เรียนรู้
Educational Quality
Support
Support in Digital Era,
การพั ฒ นาหลั กสู ต รและหลั ก สู ตร
Measurement and
สถานศึ กษา การจั ดการเรี ยนการสอน
Learning Evaluation
ศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรและ
แ ล ะ ก ารส อ น เส ริ ม ก า ร วั ด แ ล ะ
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การพั ฒ นา
และการสอนเสริม การวั ด และประเมิ น ผล
ศักยภาพของผู้เรียน การบริหารแหล่ง
การเรียนรู้ การพั ฒนาศักยภาพของผู้เรียน
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ การประเมิ น
จั ด การเรี ย นรู้ การประเมิ น หลั ก สู ต ร
หลักสูตร บริหารจัดการเรียนการสอนในยุค
บริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนตาม
ไทยแลนด์ 4.0 การประเมิ น และปรับ ปรุ ง
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวทางใหม่ ปฏิบัติ การประเมินและ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ น า
ปรับ ปรุงการบริห ารหลักสูตรและการ
ศักยภาพผู้เรียน ติดตาม ประเมิน รายงาน
จั ด การเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
และนำผลการประเมิน มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น
กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
ติ ด ตาม ประเมิ น รายงานและนำผล
This course will be based on the study
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
and analysis of development of
curriculum and school curriculum;
การศึกษา
instruction and supplemental
instruction; measurement and
evaluation of learning; students’
potential development;
administration in learning sources
and environment for supporting
learning management; curriculum
assessment; instructional
management in Thailand 4.0 era;
evaluating and improving of
curriculum management and
learning management; promoting
learning management for students’
potential development; monitoring,
evaluating, reporting, and
implementing assessment results to
improve the quality of education by
case study analysis and presentation
in big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067401 การประกันคุณภาพ
3(2-2-5) 1067401 การประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
การศึ
ก
ษาในยุ
ค
ดิ
จ
ต
ิ
อล
การศึกษา Educational
Educational Quality
Quality Support
Assurance in Digital Era
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลั ก การและกระบวนการประกั น
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ระบบการประกัน
วิเคราะห์ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ งภายในและ
มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมิน
ภายนอก การกำกับติดตามการประกัน
คุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
คุณภาพการศึก ษา ระบบ หลั กเกณฑ์
สำหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา
วิเคราะห์ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า ต า ม
และกฎกระทรวงศึกษาธิการ การเขียน
รายงานการประเมิ น ตนเองและการ
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ และ
เตรียมรับการประเมินภายนอก การนำ
กฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปฏิ บั ติ ก าร
ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
กำห น ด ม าต รฐาน การศึ กษ าขอ ง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึ กษา จั ดทำแผนพั ฒ นาการจั ด
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาแล ะ
การศึ กษาของสถานศึ กษา จั ดทำแผน
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
and process of educational quality
ของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายใน
assurance; internal and external
และจัดทำรายงาน การประเมินคุณภาพ
quality assurance; the system of
ภายในของสถานศึ กษา วิเคราะห์ และ
internal and external quality
assurance; monitoring of
สังเคราะห์สภาพการดำเนินงาน ปัญหา
educational quality assurance;
และแนวทางการพั ฒ นาระบบการ
system, criteria, and methods of
ประกันคุณภาพการศึกษาจากบทความ
educational quality assurance
และงานวิ จั ย เกี่ ยวกั บ การป ระกั น
under the national education act
and Ministry of education; selfคุณภาพการศึกษา
assessment report writing and
external assessment preparation;
applying the results of educational
quality assurance to improve and
develop educational quality by
case study analysis and
presentation in big group
discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาบังคับ
1067501 การพัฒนาวิชาชีพ
3(2-2-5) 1067501 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม 3(2-2-5)
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ของผู้บริหารการศึกษามือ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
อาชีพ
Development
Development of
Professional Ethics for
Professional, Morals,
Ethics and Code of
Administrators
Ethics for Professional
การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
Administrators
จิ ตวิ ญ ญาณ หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความ
ศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาวิชาชีพ
ซื่อสัตย์สุจริต อุดมการณ์ การปฏิบัติตน
คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ หลัก
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ธรรมาภิ บ าล ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
กำหนด การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
อุ ด ม ก า ร ณ์ ก าร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภา
บริหารสถานศึกษา แนวทางการพัฒนา
กำหนด การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
และความเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมื ออาชี พ การ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาและการบริ ห าร
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การปฏิบัติ
การศึ ก ษา แนวทางการพั ฒ นาและ
ตนเป็ น แบ บ อย่ า งที่ ดี มี จิ ต สำนึ ก
ความเป็ นผู้ บริ ห ารมื อ อาชี พ การ
สาธารณะและเสียสละให้สังคม
ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ การ
ป ฏิ บั ติ ต น เป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี
มีจิ ตสำนึ กสาธารณะและเสี ยสละให้
สังคมด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will be based on the study
and analysis of development of
profession, morals, ethics, spirituality,
good government, honesty, ideology;
compliance with professional code
of conduct by Teachers’ council
stipulated; knowledge management
of school administration and
educational administration;
development guidelines and
professional administrators; research
for professional development;
behave as a good example; have a
public consciousness and sacrifice
for society by case study analysis
and presentation in big group
discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา
Practice Professional
School Administration
and Administrators
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษางานตาม
ประเภทและระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่
2) พ.ศ.2545 และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
กั บ วิ ช าชี พ ด้ ว ยการนำเอาทรั พ ยากร
แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบริหารร่วม
สมัย ประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้โดยมี
ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ อ า จ า ร ย์ นิ เท ศ
ให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำโครงการ
และบริหารโครงการทางการศึกษา การ
บริ หารงานวิ ชาการ การบริ หารจั ดการ
ความรู้ การประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ในการ
บริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา
การนิ เท ศ การศึ กษ า การวั ด แล ะ
ประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้
ในการบริ หารงาน และการรายงานผล
การปฏิบัติงาน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(90)

หมวดวิชาบังคับ
1067802 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา
Professional Practicum
in Educational
Administration
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
เรียนรู้บทบาท หน้าที่และภารกิจของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห าร
ก า ร ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
สถานศึก ษาและหน่ วยงานการศึกษา
วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมภาวะผู้ น ำของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห าร
การศึ ก ษา ปั ญ หาขององค์ ก ร การ
วางแผนงาน การประเมิ น ผลการ
ตั ด สิ น ใจ กิ จ กรรมการบ ริ ห ารใน
องค์ ก ารทางการศึ ก ษา และศึ ก ษาดู
งานในสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
การศึกษาที่ มีการปฏิ บั ติ เป็ น เลิ ศ ด้ว ย
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ
อภิปรายกลุ่มใหญ่

3(90)

This course will be enhanced of
skills and experiences by practical
training in school administration and
educational administration; learn the
roles, duties and missions of school
administrator and educational
administrator; roles and
responsibilities of school and
educational institutions; analysis of
behavioral leadership; organizational
problems; planning; evaluation;
decision making; administrative
activities in educational institutions;
site visit in school and educational
institution with excellent practices
by case study analysis and
presentation in big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
-

หมวดวิชาบังคับ
1067911 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Educational Research
Methodology
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประเภทและ
ธรรมชาติ กระบวน การออกแบบการ
วิ จั ย ทางการศึ ก ษา การสร้ า งและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เหมาะสม ปฏิ บั ติ ก าร
เขี ยนโครงการวิ จั ย การเขี ยนรายงาน
การวิ จั ย จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การ
เผยแพร่ผลงานวิจั ย การประเมิน การ
สังเคราะห์และการนำผลการวิจัยไปใช้
เพื่ อ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารบ ริ ห าร
การศึกษา
This course will cover concepts,
principles, theories, type and
nature of research, research
process, educational research
methodology, creating and
research quality tools checking,
data collection, data analysis.
This course will train how to
statistics for data processor,
practice on research proposal
writing, research report,
researchers’ code of conduct,
research dissemination, research
evaluation, synthesis and using
research results in educational
administration quality
development.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
-

หมวดวิชาบังคับ
1067912 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
3(2-2-5)
การศึกษา
Statistics Utilization
for Educational
Research
หลั ก การ แนวปฏิ บั ติ เครื่ อ งมื อ และ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา สถิ ติ พื้ น ฐาน
สำหรั บ การวิ จั ย การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ ย การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความแตกต่างของ
ค่ า สหสั ม พั น ธ์ การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนสหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยและ
สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ งานใน
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์
ข้อมูล
This course will cover principles,
research practices, instruments
and educational research
instrument creating, basic
statistics for research, analysis of
chi-square, analysis of correlation,
analysis of simple regression and
multiple regression, practice of
statistical packages application
using for data analyses and
interpretation.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
1067111 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
3(2-2-5)
บริหารการศึกษา
Research for
Educational
Administration
Development
วิเคราะห์ ความหมาย หลักการ แนวคิด
ทฤษ ฎี รู ป แบบ และกระบวน การ
สั งเคราะห์ งานวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารศึ กษา
ค้ น คว้ า รวบรวม สรุ ป และประเมิ น
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษา สั งเคราะห์ งานวิจั ยเกี่ยวกั บ
การบริหารการศึกษา จัดทำรายงานการ
สังเคราะห์ งานวิจั ยเกี่ยวกับ การบริหาร
การศึกษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเลือก
1067111 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
3(2-2-5)
บริหารการศึกษา
3(2–2–5)
Research for Educational
Administration
Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ลักษณะ
ธรรมชาติ แ ละเทคนิ ค ของการวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาการบริหารการศึ กษา การสื บค้ น
งานวิ จั ย การประยุ กต์ ใช้ การวิ จั ยแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ การวิ จั ย แบบผสมผสาน ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบวิจัยและนำเสนอเค้า
โครงการวิจัยด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษา
และนำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover principles,
concepts, theories in research for
educational administration
development; characteristics,
natures, and techniques of research
for educational administration
development; research searching;
the applying of participatory action
research, quantitative research,
qualitative research, mixmethodology research; research
design practice and research
proposal presentation by case
study analysis and presentation in
big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
1067112 การวางแผนและประเมิน
3(2-2-5)
โครงการ
Project Planning and
Evaluation
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การวางแผนและการประเมิ นโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงาน
และโครงการ ประเภทและลักษณะของ
โครงการ การเขี ยนโครงการ วงจรการ
วางแผนโครงการ การพัฒนาเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น โครงการ กระบวนการ
บริ ห ารโครงการ เทคนิ ค การควบคุ ม
โครงการ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโครงการ การยุติโครงการ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเลือก
1067112 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Policy and Planning in
Education
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการวางแผน
และกระบวนการประเมิ น โครงการ
เท ค นิ ค วิ ธี ก าร ก ารจั ด ท ำ ก าร
วิ เ ค ราะห์ ก ารเลื อ ก เค รื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการประเมินโครงการและ
การพัฒ นาเครื่องมือ รูปแบบของการ
ประเมินโครงการ การรายงานผลการ
ประเมิ น โครงการและการใช้ ผ ลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาและ
นำเสนออภิปรายกลุ่มใหญ่
This course will cover concepts,
principles, theories of planning
and project evaluation process;
techniques, method,
arrangement, analysis,
instrument selection and
development; project
evaluation model; reporting and
applying the project evaluation
result for quality education
development by case study
analysis and presentation in big
group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
-

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเลือก
1067201 ทฤษฎีการพัฒนาประเทศ 3(2-2-5)
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
Theories of Royal
Initiatives for National
Development
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎี
อั น เนื่ อ งม าจ าก พ ระ ราช ด ำริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 เพื่ อ นำแนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาและการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา การ
พัฒ นาท้องถิ่น การพัฒ นาประเทศใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่ม
ใหญ่
This course is based on study
and analysis of concepts and
theories of the King Rama 9
initiatives applied for
development; educational
administration resource for
benefits in education; locality
development; development of
the country at present and in
the future by case study
analysis and presentation in big
group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
1067402 การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Supervision
ศึ ก ษ าวิ เ คราะห์ หลั ก การ แนวคิ ด
ทฤษฎี รู ป แบบ เทคนิ ค และกิ จ กรรม
การนิเทศการศึกษา การจัดทำโครงการ
การประเมิ น โครงการนิ เทศการศึกษา
การพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน
และการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
บทบาทหน้ าที่ แ ละทั ก ษะของผู้ นิ เทศ
การศึ ก ษา วิ เคราะห์ ปั ญ หาแนวทาง
แก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ
และทั ก ษะการนิ เทศการศึ ก ษา การ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและใช้การนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเลือก
1067402 การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational
Supervision
หลักการ แนวคิด แนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ
การนิ เ ทศ การใช้ เ ทคนิ ค การนิ เ ทศ
อย่ า งห ลากห ลายด้ วยความเป็ น
กั ล ยาณมิ ต ร จิ ตวิท ยาการนิ เทศและ
การสื่อสาร การสร้างพลัง อำนาจและ
การพั ฒ นาศั กยภาพครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา การสร้างวัฒนธรรมใน
การพัฒนางานวิชาการและการนำไปสู่
การเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ฝึ ก
ปฏิบั ติการพัฒนาเครื่ องมื อและทักษะ
การนิ เทศการศึ ก ษา การประยุ กต์ ใช้
ผลการวิจัยและใช้การนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาด้ว ยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนำเสนออภิปรายกลุ่ม
ใหญ่
This course will cover principles,
concepts, and guidelines of
supervision; using variety
technics of amicable
supervision; psychology of
supervision and communication;
empowerment and potential
development of teacher and
educational personnel; building
organization culture in academic
areas and creating life-long
learning person; practice of
instrument development and
educational supervision skill;
research applying and using
supervision for educational
quality development by case
study analysis and presentation
in big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาเลือก
1067903 สัมมนาการบริหาร
3(2-2-5)
การศึกษา
Seminar in
Educational
Administration
วิเคราะห์ปัญ หาที่เกิดขึ้นในการบริหาร
การศึกษา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
เชิ งวิ ท ย าศ าส ต ร์ ค้ น ห าแ น ว คิ ด
กระบวนการ และวิธีการแก้ปัญหา ฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น การ
ทำงานเป็ นกลุ่ ม กระบวนการคิ ด และ
กระบวนการตั ดสิ นใจในการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
วงการบริหารการศึกษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเลือก
1067903 สัมมนาการบริหาร
3(2-2-5)
การศึกษา
3(2–2–5)
Seminar in
Educational
Administration
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
การบริหารการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการ
บริห ารการศึ ก ษา สร้า งอุ ด มการณ์ จิ ต
วิญญาณของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อเป็นแนว
ทางการพั ฒ นาไปสู่การเป็ นผู้บ ริหารมื อ
อาชี พ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาและการจั ด การ
ความรู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด สั ม มนา
ทางการบริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
แสดงความคิดเห็น การทำงานเป็ นกลุ่ม
ในการเรียนรู้ กระบวนการตัดสินใจ การ
แก้ไขปัญหา และนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ
ในการพั ฒ นาการบริหารการศึกษาด้ วย
การวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาและนำเสนอ
อภิปรายกลุ่มใหญ่
This seminar is based on study
and analysis of educational
administration problems by using
analysis process; synthesis of
educational administration
knowledge; forming modernized
administrators’ ideology and spirit
in being professional administrator
through case study knowledge
management procedure;
participation in educational
administration seminars; practice
of participation in opinion sharing,
group working in learning, decision
making process, problems solving,
and present the new guidelines
for the development of
educational administration by case
study analysis and presentation in
big group discussion.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเสริม
1067602 คอมพิวเตอร์สำหรับ
3(2-2-5)
บัณฑิตศึกษา
Computer for
Graduate Students
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการใช้ คอมพิ ว เตอร์
เน้ น ทั ก ษ ะ เกี่ ย ว กั บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูล
อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด
ทฤษฎี แนวปฏิ บั ติ และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และ
การบริหารสถานศึกษา ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ใ นการ
บริ ห ารงาน การออกแบบการใช้ ส ถิ ติ
และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเสริม
1067601 คอมพิวเตอร์สำหรับ
3(2-2-5)
บัณฑิตศึกษา
Computer for
Graduate Students
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์
และการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เน้ น ทั ก ษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อิ น เตอร์ เน็ ต ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารการศึ ก ษา และการบริ ห าร
สถานศึกษา ความรู้เบื้ องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการบริห ารงาน
การออกแบบการใช้ ส ถิ ติ แ ละการ
วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ส ำห รั บ ก ารวิ จั ย
ทางการบริหารการศึกษา
This course will focus on basic
knowledge on computer and
computer operation, focusing
on skills in information
technology, using, and internet
searching about concept,
theories, practicing, and
educational administration and
school administration
researches, basic knowledge in
using applied computer program
on administration, statistical
design and practice on
educational administration data
analysis.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเสริม
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับ
3(2-2-5)
บัณฑิตศึกษา
English for Graduate
Students
ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนที่สัมพั นธ์กับการใช้
ภาษาอังกฤษด้านบริห ารการศึกษาใน
ลั ก ษณะของงานวิ จั ย บทความวิ จั ย
บทความวิ ช าการ บทคั ด ย่ อ เน้ น ฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียนบทคั ดย่อ
ภาษาอังกฤษด้านบริห ารการศึก ษาที่
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย ที่ ม าข อ งงาน วิ จั ย
จุดประสงค์หลัก ตัวแปรหรือสมมติฐาน
วิ ธี ก ารอย่ า งย่ อ ผลการทดลองหลั ก
ข้อสรุปหลัก และคำสำคัญ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเสริม
1067701 ภาษาอังกฤษสำหรับ
3(2-2-5)
3(2–2– )
บัณฑิตศึกษา
English for Graduate
Students
ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานในการฟั ง การพู ด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ด้ า นบริ ห ารการศึ ก ษา เน้ น การอ่ า น
และสรุ ป ใจความสำคั ญ ของงานวิจั ย
บ ท ความวิ จั ย บ ท ความวิ ช าการ
บทคั ด ย่ อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ และสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และฝึ ก การเขี ย น
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
This course will focus on
practice of basic English skills;
listening, speaking, reading and
writing on educational
administration, emphasis on
reading and summarizing of
researches, research articles,
academic articles, abstracts
based on mass and electronic
media, and practice of English
abstract writing.

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

154

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเสริม
1067702 หลั ก การศึ ก ษาและการ 3(2-2-5)
เรียนรู้
Principles of
Education and
Instruction
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ก ารศึ ก ษ ากั บ ศ าส ต ร์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ปรั ช ญาการศึ กษาจิ ต วิท ยาการศึ กษา
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ก ารศึ ก ษ าไท ย พ ระ ราช บั ญ ญั ติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ
หลั กสู ต รและแนวคิด พื้น ฐานเกี่ ยวกั บ
การจั ดการเรียนการสอน ปั ญ หาและ
แนวโน้ มการจัด และบริห ารการศึกษา
ไทย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเสริม
1067702 หลักการศึกษาและการ
3(2-2-5)
เรียนรู้
3(2 2 5)
Principles of
Education and
Instruction
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการศึกษา
การศึ ก ษ ากั บ ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การศึ ก ษ าไท ย พ ระราช บั ญ ญั ติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
องค์ ก รวิ ช าชี พ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดการและการบริหารการศึกษาไทย
This course will cover concepts
and education theories,
education with related sciences,
philosophy of education;
psychology of education, history
and concepts influencing Thai
education, education laws and
national education plan,
professional organizations,
curriculum and educational
curriculum development,
instruction, problems and trends
management, and Thai
educational management.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเสริม
1067703 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร 3(2-2-5)
ประเมินผลการศึกษา
Educational
Innovation and
Evaluation
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญ
ของนวัตกรรมทางการศึกษาและการ
วัดผล การเรียนการสอน กระบวนการ
สื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน การผลิ ต และ การใช้
สื่ อ และนวั ต กรรมการเรี ย นการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือการ
วัดผล ระเบียบและการประเมินผลการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ
ปั ญ หา แนวทางการแก้ไขปั ญ หา การ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาเสริม
1067703 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร 3(2-2-5)
ประเมินผลการศึกษา3(2 2 5)
Educational
Innovation and
Evaluation
แนวคิ ด ทฤษฎี ความสำคั ญ ของ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการศึกษา กระบวนการสื่อ
ความหมาย สื่ อ และนวั ต กรรมการ
เรียนการสอน การผลิตและการใช้ สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ห ลั ก ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล การสร้างและหาคุณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ การวั ด ผล ปั ญ หาและแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หานวั ต กรรมและการ
ประเมินผลการศึกษา
This course will cover concepts,
theories, importance of
educational innovation and
educational evaluation,
communication process, media
and instructional innovation,
production and use of media
and instructional innovation,
instruction and evaluation,
principles of measurement and
evaluation, construction and
test the quality of measurement
tools, problems and problem
solving about innovation and
educational evaluation.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1067901 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
การศึ กษา การบริ ห ารสถานศึ กษาโดย
เน้ นความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ท าง
วิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการมา
ใช้ ในการแก้ ปั ญ หา พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ก ารศึ ก ษ าโด ย ใช้ เท ค นิ ค วิ ธี วิ จั ย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1067901 วิทยานิพนธ์
12 หน่12(0-0-36)
วยกิต
Thesis
ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
การศึกษา การบริหารสถานศึกษา โดย
ใช้กระบวนการ ระเบี ยบวิธีวิจัย และ
สถิ ติ ภายใต้ ค วามควบคุ ม ดู แ ลของ
คณาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ก าร
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ท างการศึ ก ษา
เน้ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ท าง
วิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการมา
ใช้ ใ น การแก้ ปั ญ ห า พั ฒ น า แล ะ
ปรับปรุงการบริหารการศึกษา
This thesis is centered around
the study and research on
educational administration,
school administration using
research process, methodology,
and statistics under the
supervision of thesis advisors;
creating of new educational
knowledge with emphasis on
academic creativity; applying
theories and principles to solve
the problems, develop, and
improve educational
administration.
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มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1067902 การค้นคว้าอิสระ
หน่วยกิต 6(0-0-18)
Independent Study
ศึกษาและการจั ด ทำรายงานประเด็ น
ปั ญ หาการบริ ห ารการศึ ก ษาหรื อการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ โดย
ดำเนิ น การศึก ษาค้ น คว้า จั ด รวบรวม
และสรุปเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์
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