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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
       1.1 รหัสหลักสูตร      25510081108588 
       1.2 ช่ือหลักสูตร 
      ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Administration 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration)  
 ชื่อย่อภาษาไทย ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Administration) 
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า    43 หน่วยกิต  
 แผน ข ไม่น้อยกว่า    43 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท จ าแนกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
                  แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี  
                  แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี  
                  แผน ข             หลักสูตร 2 ป ี  
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 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14 /2560 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 สภาวิชาชีพ คุรุสภา เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ............ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา 
8.2 นักวิชาการศึกษา หรือนักการศึกษา 
8.3 ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 
8.4 ศึกษานิเทศก์ 
8.5 นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

  
9. ชื่อ นามสกุลเลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

9.1 นางสาวนุชนรา  รัตนศิระประภา 

 เลขประจ าตัวประชาชน 3-7001-00758-xxx  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) 
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9.2 นายประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

 เลขประจ าตัวประชาชน 3-9611-00260-xxx  

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 คุณวุฒิ Ed.D. (Educational Administration) University of Northern    

        Philippines, Philippines (1988) 

  M.A.Ed. (Educational Management) University of Northern  

         Philippines, Philippines (1986) 

  

 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) 

9.3 นายสงวน  อินทร์รักษ์ 

 เลขประจ าตัวประชาชน 3-9611-00260-xxx  

 ต าแหน่ง อาจารย์  

 คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
        (2536) 
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต)              
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเชตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศมีผลให้
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษารวมทั้งโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอกรอบเค้าโครงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ให้พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มุ่งเน้นศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับการเป็นประชาคมอาเซียนของ 
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ประเทศไทย ภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาให้มีความทันสมัยเพื่อพัฒนา
คนให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพ ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และรวมถึงมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดให้ผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีมาตรฐานความรู้ตามท่ีคุรุสภาก าหนดและจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 
ดังนั้น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มี
การปรับปรุงเพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. 2561)  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากล 
ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                 
พ.ศ. 2558 เน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้  ใน
ระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการ
พัฒนางานและสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. 2561)  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา มีทักษะการคิด และ
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีทักษะในการ
บริหารงานด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพ รวมทั้งศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาไปบูรณาการกับองค์ความรู้สาขาอ่ืนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

         13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
  ไม่มี  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 
       ไม่มี  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
   มุ่งพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและนักวิชาการทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางการศึกษาถึง
พร้อมด้วยคุณสมบัติ “คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้น าที่สามารถ” สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

1.2 ความส าคัญ 
จากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปด้านครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบโดยเฉพาะสายผู้บริหารการศึกษามีการ
พัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้สถาบันวิชาชีพ (คุรุสภา) ได้ก าหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่สนใจในทฤษฎีและ
หลักการด้านการบริหารการศึกษา มีความต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นอย่าง
ครบถ้วน จึงนับได้ว่าภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ครบทั้งหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ทางสถิติและการวิจัย 
              1.3.2 ผลิตมหาบัณฑิตให้มคีุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    1.3.3 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (เกณฑค์ุรุสภา) 
         1.3.4 ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ 

      1.3.5 ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีความเป็นผู้น าและมีความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร 

    มหาบัณฑิตให้เป็นไปตาม 

    มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  

    ก าหนดภายในระยะเวลา 2 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

    หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย   

   และสอดคล้องความต้องการ 

   ของตลาดแรงงาน ภายใน 

   ระยะเวลา 2 ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 

   ความต้องการของหน่วยงาน 

   องค์กร/สถานประกอบการ 

2. เพิ่มหรือลดรายวิชาให้ 

   สอดคล้องกับความต้องการ 

   ของสังคม 

1. รายงานผลการประเมินความ 

   พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 

   ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ  

   ความสามารถในการท างาน 

   โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. แผนการส่งเสริมการเรียน 

   การสอนท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญ 

   ทุกปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่  

   อาจารย์เพื่อส่งเสริม 

   การจัดการเรียนการสอน 

   ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ 

   สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย 

   ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลเน้น 

   พัฒนาการของผู้เรียน 

 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน 

   ทักษะแก่คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

   การจัดการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

   เป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 

   ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 

   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาท่ีใช้การ 

   ประเมินผลท่ีเน้นพัฒนาการ 

   ของผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

   ของผู้เรียนในการจัดการเรียน 

   การสอนกิจกรรมวิชาการ 

   และอื่น ๆ ของภาค/คณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. แผนพัฒนาทักษะการสอน/ 

   การประเมินผลของอาจารย ์

   ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

   ระดับอุดมศึกษา ภายใน 

   ระยะเวลา 2 ปี  

พัฒนาทักษะการสอนเน้นท้ัง

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

ตลอดจนด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการพฒันาทักษะ 

   การสอนและการประเมินผล 

   การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา  

   ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ 

   ท่ีมุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง  ๆ ให้ เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

ฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภามหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
 2.2.3 มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนบทความ/เอกสารวิชาการ
ต่ ากว่ามาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 2.3.2 นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา (คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์)  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่ผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยลัยศิลปากร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจากวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S    
  2.4.2 นักศึกษาไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา (คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์) ให้ลงทะเบียน
เรียนจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน จ านวน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S   
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2  5 10 5 5 

รวม 5 10 15 10 10 
จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 5 5 

 

          2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2  30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 3   30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   30 30 30 

 

          2.5.3 แผน ข 
 

ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2  30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 3   30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   30 30 30 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 
          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
รายรับแผน ก แบบ ก 1 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 
รายรับแผน ก แบบ ก 2  1,200,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
รายรับแผน ข  1,200,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น  2,600,000 5,200,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 
 

        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)   
 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก. งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  1,547,000 3,094,000 4,641,000 4,641,000 4,641,000  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  221,000 442,000 663,000  663,000 663,000 
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร  221,000 442,000 663,000  663,000 663,000 

    รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  390,000 780,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 
รวม (ก) 2,379,000 4,758,000 7,137,000 7,137,000  7,137,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  221,000 442,000 663,000  663,000 663,000 

รวม (ข) 221,000 442,000 663,000  663,000 663,000 
รวม (ก) + (ข) 2,600,000 5,200,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 

จ านวนนักศึกษา 65 130 195 190 190 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

      

        2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 

   

        แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต   

        แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ยกว่า    43 หน่วยกิต   

        แผน ข ไม่น้อยกว่า    43 หน่วยกิต   
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

        แผน ก แบบ ก 1 

        1. วชิาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  4 หน่วยกิต 

        2. วชิาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  5 หน่วยกิต 

        3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 

                   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

   

        แผน ก แบบ ก 2 

        1. วชิาพ้ืนฐาน  4 หน่วยกิต 

        2. วชิาบังคับ  25 หน่วยกิต 

        3. วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

        4. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 

                   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 

 

 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

 
13 

 

        แผน ข 

        1. วชิาพ้ืนฐาน  4 หน่วยกิต 

        2. วชิาบังคับ  25 หน่วยกิต 

        3. วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 

        4. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 

                   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 

การสอบประมวลความรู้ 

แผน ก แบบ ก 1 

1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถที่จะสอบได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 

2. รายวิชาที่สอบ คือ 

         2.1 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย 

         2.2 กลุ่มรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ (รายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด) 
 

แผน ก แบบ ก 2 

1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาในวิชาบังคับ 

2. รายวิชาที่สอบ คือ 

        2.1 กลุ่มรายวิชาบังคับและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

        2.2 กลุ่มรายวิชาเลือกทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

        2.3 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย 
 

แผน ข 

1. นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาในวิชาบังคับ 

2. รายวิชาที่สอบ คือ 

        2.1 กลุ่มรายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

        2.2 กลุ่มรายวิชาเลือกทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

        2.3 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย  
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3.1.3 รายวิชา 

                3.1.3.1 รหัสวิชาก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
                            เลขสามหลักแรกเป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
                           461 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                            เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
               เลขตัวแรก หมายถงึ ระดับการศึกษา 
                                              5 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
                เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
                     1 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน 
         2 หมายถึง วิชาบังคับ กลุ่มท่ี 1 
         3 หมายถึง วิชาบังคับ กลุม่ที่ 2 
         4 หมายถึง วิชาเลือก 
                                               9 หมายถึง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
                                   เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 
         3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
  รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) 
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 
ดังนี้ 

                                                  จ านวนหน่วยกิต =
บ+ป+น

3
  

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
      เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์  
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         3.1.3.3 รายวิชา 
                   วิชาภาษาต่างประเทศ 
                    นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่ผ่านเกณฑ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจากวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเป็น 
S หรือ U  

                  461 513    ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 2(2-0-4) 

 (English for Educational Administrator I)  

                  461 514    ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 

 (English for Educational Administrator II)  

                   วิชาเสริมพื้นฐาน 
                     นักศึกษาที่ไม่มคีุณวุฒิทางด้านการศึกษา (คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์) จะต้องศึกษา
รายวิชา 461 515 ความรู้ พ้ืนฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร (Foundation in Education for 
Adminstrator) จ านวน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผล
การศึกษาเป็น S หรือ U   

   

                      แผน ก แบบ ก 1 
        1. วิชาพื้นฐาน ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวัดผล

การศึกษาเป็น S หรือ U จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
                       461 511 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Statistics for Educational Administration Research) 

                     461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการบริหารการศึกษา   

2(2-0-4) 

 (Behavioral and Social Sciences Research Methodology  

 for Educational Administration) 
 

        2. วิชาบังคับ ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวัดผล
การศึกษาเป็น S หรือ U จ านวน 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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                      2.1 วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 2 หน่วยกิต 

                              461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2(2-0-4) 

 (Principles and Theories in Administration) 

                       2.2 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 

                             461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(0-6-3) 

 (Professional Practicum in Educational Administration) 
 

หมายเหตุ ส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1 หำกประสงค์จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ จะต้องเลือกศึกษำรำยวิชำในวิชำบังคับจ ำนวน 25 หน่วยกิต เช่นเดียวกับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข 
 

        3. วิทยานิพนธ์ 
                         461 591 วิทยานิพนธ์                              มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

 (Thesis)  
 

                      แผน ก แบบ ก 2 
        1. วิชาพื้นฐาน จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

                         461 511 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Statistics for Educational Administration  

Research) 

                         461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการบริหารการศึกษา   

2(2-0-4) 

 (Behavioral and Social Sciences Research  

Methodology for Educational Administration)  

 

 

     2. วิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                 2.1 วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 22 หน่วยกิต 

                       461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ 2(2-0-4) 

 (Moral, Ethics and Professional Development) 

                       461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ  2(2-0-4) 

 (Academic Leadership)  
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                       461 523 การบริหารงานวิชาการ 2(2-0-4) 

 (Academic Affairs Administration)  

                       461 524 การบริหารงานบุคคล  2(2-0-4) 

 (Personnel Administration)  

                       461 525 การบริหารงานทั่วไป   2(2-0-4) 

 (General Administration)  

                       461 526 การบริหารงบประมาณ   2(2-0-4) 

 (Finance Administration)  

                       461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(2-0-4) 

 (Educational Quality Assurance)  

                       461 528 กฎหมายการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Educational Laws)   

                       461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Policy and Educational Planning)  

                       461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2(2-0-4) 

 (Principles and Theories in Administration)  

                       461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

2(2-0-4) 

 (Innovation and Information Technology  

for Administration and Instruction)  

                 2.2 วิชาปฏิบัตกิารวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 

                       461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(0-6-3) 

 

 

(Professional Practicum in Educational Administration) 

     3. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                    461 541    ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการบริหารการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Educational Philosophy for Educational  

Administration) 



                                                                                                                 มคอ. 2 

 
18 

 

                    461 542    แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                       2(2-0-4) 

 (Trends in Thai Educational Administration)  

                    461 543    การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 2(2-0-4) 

 (Social Responsibility Administration)  

                    461 544    การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 ในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

 (Comparative Study of Educational Administration  

in ASEAN and International Community) 

461 545 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Qualitative Research Methodology in  

Educational Administration) 

461 546 การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Project Evaluation)  

461 547 การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Supervision)   

461 548 การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4) 

 (Individual Study)  

     4. วิทยานิพนธ์ 
                  461 592 วิทยานิพนธ์                                              มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 (Thesis)  

                แผน ข 
    1. วิชาพื้นฐาน จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

                      461 511 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Statistics for Educational Administration Research) 

                      461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการบริหารการศึกษา   

2(2-0-4) 

 (Behavioral and Social Sciences Research  

Methodology for Educational Administration) 
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    2. วิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                    2.1 วชิามาตรฐานความรู้ จ านวน 22 หน่วยกิต 

                          461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ 2(2-0-4) 

 (Moral, Ethics and Professional Development) 

                          461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ  2(2-0-4) 

 (Academic Leadership)  

                          461 523 การบริหารงานวิชาการ 2(2-0-4) 

 (Academic Affairs Administration)  

                          461 524 การบริหารงานบุคคล  2(2-0-4) 

 (Personnel Administration)  

                          461 525 การบริหารงานทั่วไป   2(2-0-4) 

 (General Administration)  

                          461 526 การบริหารงบประมาณ   2(2-0-4) 

 (Finance Administration)  

                          461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(2-0-4) 

 (Educational Quality Assurance)  

                          461 528 กฎหมายการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Educational Laws)   

                          461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Policy and Educational Planning)  

                          461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2(2-0-4) 

 (Principles and Theories in Administration)  

                          461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

2(2-0-4) 

 (Innovation and Information Technology  

for Administration and Instruction)  

 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

 
20 

 

                   2.2 วชิาปฏิบตัิการวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 

                        461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(0-6-3) 

 (Professional Practicum in Educational Administration) 
 

   3. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                    461 541    ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการบริหารการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Educational Philosophy for Educational Administration) 

                    461 542    แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                       2(2-0-4) 

 (Trends in Thai Educational Administration)  

                    461 543    การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 2(2-0-4) 

 (Social Responsibility Administration)  

                    461 544    การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 ในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

 (Comparative Study of Educational Administration  

in ASEAN and International Community) 

461 545 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Qualitative Research Methodology in Educational 

Administration) 

461 546 การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Project Evaluation)  

461 547 การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Supervision)   

461 548 การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4) 

 (Individual Study)  
 

   4. การค้นคว้าอิสระ 
                    461 593 การค้นคว้าอิสระ                            มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

 (Independent Study)  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

                3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2*(2-0-4) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 4*  

รวมจ านวนหน่วยกิต - 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3*(0-6-3) 

461 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

           หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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               3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ    2(2-0-4)  

461 523 การบริหารงานวิชาการ 2(2-0-4) 

461 524 การบริหารงานบุคคล 2(2-0-4) 

461 525 การบริหารงานทั่วไป 2(2-0-4) 

461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2(2-0-4) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วิชาชีพ 

2(2-0-4) 

461 526 การบริหารงบประมาณ 2(2-0-4) 

461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

461 528 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน 

2(2-0-4) 

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 รายวิชาเลือก 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 592 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

 

              3.1.4.3 แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ    2(2-0-4)  

461 523 การบริหารงานวิชาการ 2(2-0-4) 

461 524 การบริหารงานบุคคล 2(2-0-4) 

461 525 การบริหารงานทั่วไป 2(2-0-4) 

461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร 2(2-0-4) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วิชาชีพ 

2(2-0-4) 

461 526 การบริหารงบประมาณ 2(2-0-4) 

461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

461 528 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

2(2-0-4) 

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

 รายวิชาเลือก 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต(บ-ป-น) 

461 592 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รายวิชาเลือก 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต 8 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
461 511 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  2(2-0-4) 
 (Statistics for Educational Administration Research) 
 หลักสถิติพ้ืนฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากรและการเลือกตัวอย่าง                  

การประมาณจ านวนประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการทดสอบสถิตินอนพารา
เมตริก เน้นการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

        Principles of basic statistics, probability theory, population and 

sampling techniques, parameter estimation, hypothesis testing, testing the 

difference between population means, regression analysis and correlation, 

analysis of variance, analysis of covariance, and non-parametric statistical 

testing, emphasizing on educational administration and research in 

educational administration. 
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461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เพื่อการบริหารการศึกษา 

2(2-0-4) 

 (Behavioral and Social Sciences Research Methodology for  
Educational Administration) 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา การออกแบบวิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การเขียนโครงการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
การประเมินผลงานการวิจัย 

         Research methodology in educational administration; research 

design for educational administration; writing a research project, 

determining a research problem, research objectives, research hypothesis, 

variables, population, sample and sampling techniques, research 

instruments, data collecting and processing, data analysis and presentation, 

data interpretation, research conclusion, research discussion; research 

reporting, research development for educational quality; the implications 

of research findings for educational quality development and research 

evaluation. 
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461 513 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 2(2-0-4) 
 (English for Educational Administrator I) 
 เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น 
               ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

   ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาคลังค าศัพท์ทางการบริหาร
การศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ทางวิชาการ 

 English grammar and structure; c vocabulary in educational 
administration, English for communication skills, and English language 
proficiency for academic purposes. 

 
 

461 514 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English for Educational Administrator II) 
 เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น 
              ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

       การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้บริหารการศึกษา 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงาน 
และน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

 Devoloping English communication skills for educational 
administrators to be able to communicate effectively, writing reports 
and giving academic presentations in various forms. 
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461 515 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 2(2-0-4) 
 (Foundation in Education for Administrator)  
          ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา หลักและกระบวนการบริหาร

การศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษา          
การบริหารทรัพยากร การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา                  
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
การวิจัยทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร การวัดผลและ
ประเมินผล และจิตวิทยาการศึกษา 

 Basic knowledge in educational philosophy, principles and 
processes of educational administration, educational management policy 
and planning, resources management, quality assurance in education, 
education supervision, curriculum development and instruction, 
information technology management, educational research, morals and  
ethics in administrators, measurment and evaluation, and educational 
psychology. 

  

461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ 2(2-0-4) 
 (Moral, Ethics and Professional Development)  
         หลักการและแนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ

อุดมการณ์ของวิชาชีพ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ อุดมการณ์ของผู้บริหาร     
และแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                       
มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

 Principles and concepts of morals, ethics, codes of ethics, good 
spirit, professional ideology, administrator professional principalship, 
administrator’ s ideology and guidelines for professional administrators, 
good governance and honesty, the code of ethics as monitored by The 
Teachers’  Council of Thailand, being a role model, and public 
consciousness and devotion to society. 
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461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Leadership) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ความเป็นผู้น า ภาวะผู้น าทาง

วิชาการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม การสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และการเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ 

 Principles, concepts and theories on being leader, leadership, 
academic leadership, transformational leadership, and leader’ s 
behavior, leaders and social and global changes, creating culture of 
academic development, and being active learners. 

   
461 523 การบริหารงานวิชาการ 

(Academic Affair Administration) 
2(2-0-4) 

        หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ความหมายและ

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายของงานวิชาการ การบริหารงาน

วิชาการเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ให้รู้จักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์งาน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

         Principles and concepts of academic affairs administration, definition 

and importance of academic affairs administration, scope of academic 

affairs, academic affairs administration for quality and excellence, 

formulating and developing school curricular, instructional and extra-

curricular activities to develop students’  critical thinking and creativity, 

instructional supervision, instructional measurement and evaluation, 

curriculum evaluation and development. 
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461 524 การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) 

2(2-0-4) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลากร
ทางการศึกษา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน มนุษย์
สัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
บริหารงานบุคคล การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู 

 Principles, concepts and theories in personnel administration,  
human resource management, personnel administration structure, 
related laws and regulations on educational personnel administration, 
human resource planning, compensation management, human 
relations, performance appraisal, personnel administration information 
technology, teacher empowerment and development. 

 
461 525 การบริหารงานทั่วไป 

(General Administration) 
2(2-0-4) 

 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การจัดระบบงาน
ธุรการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้               
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ การสร้างและ
บริหารเครือข่ายทางการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและท้องถิ่น การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหารโดยใช้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไป 

 Principles and concepts in general administration, office operation 
systems, management of learning sources and environment to promote 
learning management, educational resources mobilization, school plant 
management, creating and managing educational networks, community 
and school relations, student care system management, enhancing 
discipline, morals, ethics and harmony, school board management, and 
related laws and regulations on general administration. 
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461 526 การบริหารงบประมาณ 2(2-0-4) 
 (Finance Administration) 
 หลักการและแนวคิดในการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การบริหาร

การเงินและการจัดท าบัญชี ประเภทของงบประมาณ การจัดระบบและการใช้
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน การบริหาร
พัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย การจ าหน่ายครุภัณฑ์
การเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงิน 

          Principles and concepts in administration of educational 

finance, finance and accounting, financial categories, financial systems 

and implementation in accordance with agency plans or projaets, 

materials and equipments management, materials and equipments 

procurement, budgeting equipment distribution, materials and 

equipment maintenance, and related laws and regulations of financial 

management. 

 

461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา                                           2(2-0-4) 

 (Educational Quality Assurance) 

 
หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก                  

การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง การก ากับ การติดตามและ                       

การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 

 
Principles and processes in educational quality assurance, 

internal educational quality assurance system, external educational 

quality assurance system, self- assessment reporting, monitoring, 

follow-up and evaluation of educational quality assurance, and the 

implication of educational assurance for developing educational 

quality and schools. 
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461 528 กฎหมายการศึกษา                                 2(2-0-4) 

 (Educational Laws) 

 
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย กฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารและการปฏิบัติงานทางการศึกษา พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎกระทรวง หลักการที่ได้มาจากกระบวนวิธีทาง

กฎหมายในการออกระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 

 
Legal basic knowledge, constitutional laws and laws related to 

educational administration and practices, acts, edicts, regulations, 

rules, ministerial regulations, principles of law processes for school 

regulation and education offices. 

461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Policy and Educational Planning) 

          หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย การก าหนดนโยบาย 

การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การเชื่อมโยงระบบ

การศึกษากับระบบอ่ืนในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

           Principles and concepts in policy management, policy 

formulating, planning, strategies setting, and policy implementation in 

accordance with school contexts, educational policy analysis, 

relevance of educational systems to other systems in society, the 

policy of social systems, planning for developing educational 

effectiveness and efficiency in school administration. 
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461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร  2(2-0-4)  

 (Principles and Theories in Administration)  

          หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร กระบวนการและหน้าที่ใน

การบริหาร การบริหารองค์กร/ส านักงาน/องค์คณะบุคคล การจัดการความรู้ใน

องค์กรการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การประยุกต์ใช้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมห

ภาคและภูมิสังคม 

 

          Principles, concepts, and theories in administration; 

processes and functions of administration, organization/ 

office/ commission party management, knowledge management in 

educational organization, risk and conflict management, application 

of principles concepts and theories, and administrative processes 

based on macro and geosocial contexts. 

 

 

461 532 

 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 

2(2-0-4) 

 (Innovation and Information Technology for Administration  

and Instruction) 

         หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์และการ

ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียน

การสอน 

 Principles, concepts in innovations and information technology, 
information technology for communication, designing innovations and 
information technology for administration and instruction, application and 
evaluation of innovations and information technology for administration 
and instruction. 



                                                                                                                 มคอ. 2 

 
34 

 

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา        3(0-6-3) 

 (Professional Practicum in Educational Administration) 

         การฝึกปฏิบัติ ในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา           

ตามมาตรฐาน สาระความรู้และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภา

ก าหนด มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา     

ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง (15x6 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 รวมถึงการฝึกความเป็นผู้น า

การจัดกิจกรรม 

 Practicum in school and educational administration regarding 

minimum requirement of knowledge and competency standards of 

the Teachers’ Council of Thailand, including extra activity planning for 

school and educational administrators, at least 90 hours (15x6 hours) 

internship consisting of 50%  in school administration and 50%  in 

educational administration and leader training on educational 

administration activities. 
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461 541 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา  2(2-0-4) 

 (Educational Philosophy for Educational Administration) 

 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา ทิศทางและวิสัยทัศน์ในการจัด

การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง 

การปกครอง สังคมวิทยา วัฒนธรรมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอ่ืนที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาและการ

บริหารการศึกษา 

          Philosophy and educational theories, goals and vision for 

educational administration; history of education, relationship between 

education and politics, sociology, culture and community, sufficiency 

economic philosophy, the relations of educational  philosophy with 

other social organizations corresponding to educational management 

and administration. 

461 542 แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย  2(2-0-4) 

 (Trends in Thai Educational Administration) 

 แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพล               

ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางการบริหารการศึกษาของประเทศไทย 

โลกาภิวัตน์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประชากร นโยบายของ

รัฐบาล และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ของไทย 

           Trends in Thai educational administration retaliated to basic 

factors impacting on changes of concepts for educational 

administration in Thailand, globalization, society, politics, culture, 

environment, population, public policy and the advantages of 

educational innovation for Thai education. 
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461 543 

 

 

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม  

      

  

2(2-0-4) 

 

 (Social Responsibility Administration)   

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานของหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม สภาพแวดล้อม และบริบทของสังคม การน าหลักการ           

และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ผ่านวิธีการจัดการที่ดี การจัดหาทุน และการจัดท า

โครงการ เพ่ือการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

         Principles and concepts of social responsibility based on morals 

and ethics, environment and social contexts, the implication of principles 

and concepts toward good governant, fundings, and establish social 

responsibility project. 

 

461 544 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประชาคม

อาเซียนและนานาชาติ 

2(2-0-4)  

 (Comparative Study of Educational Administration in ASEAN 

and International Community) 

 

 การเปรียบเทียบบริบททางการศึกษา โครงสร้าง รูปแบบ ระบบ                      

และนโยบายการบริหารการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

Comparative study of educational contexts, structures, 

models, systems and policies in educational administration in 

ASEAN and international community. 
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461 545 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4)  

 (Qualitative Research Methodology in Educational 

Administration) 

 

          ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการ

บริหารการศึกษา การเขียนโครงการวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย และการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย การรวบรวมและจัด

กระท าข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย การประเมินการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหาร

การศึกษา  

 

         Qualitative research methodology, methods and  research  

designs in educational administration, writing a research project, 

determining a research problem, research objectives, and selecting 

key informant, data collecting and processing, data analysis and 

presentation, data interpretation, research conclusion, research 

discussion, research reporting, qualitative research evaluation for 

educational administration. 

 

461 546 การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Project Evaluation) 

         หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ รูปแบบ

การวางแผน วิธีการก าหนดเกณฑ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเพ่ือการ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประเมินโครงการประเภทต่าง ๆ 

         Principles, theories and research related to project evaluation, 

planning models, criteria setting and decision- making theories for 

different types of project evaluation. 
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461 547 การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4) 

 (Educational Supervision)  

 หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การจัดการ

ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศการศึกษาตามบริบท              

มหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาหรือโครงการ

นิเทศการศึกษา การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาหรือโครงการนิเทศ

การศึกษา การส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและมองเห็นประโยชน์ของการนิเทศ

การศึกษา จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร การเลือกใช้เทคนิคการนิเทศอย่าง

หลากหลาย การประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

 Principles, concepts and practices in educational supervision, 

knowledge management in educational supervision, developing 

educational supervision plans based upon macro and geosocial contexts, 

formulating action plans for educational supervision or  educational 

supervision projects, promoting teachers’  awareness of advantages of 

supervision and psychology in supervision and communication, 

application of supervision techniques,  evaluation and improvement of 

supervision plan, employing and producing research for developing 

supervisory innovation, supervision for instruction development, and  

evaluation of educational supervision.  
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461 548 การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4) 

 (Individual Study) 

 ทบทวนหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา พัฒนา

โครงร่างงานวิจัย และเขียนรายงานโครงร่างงานวิจัยตามความสนใจ ภายใต้

การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

         Review of principles, theories and research related to educational 

administration, developing research proposals and writing research 

proposals based upon students’ interests, under supervision of advisors. 

 

461 591 วิทยานิพนธ์                                       มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

 (Thesis)                                       

 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ ใหม่

ทางการบริหารการศึกษา ในหัวเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ  

         Students’ individual research to acquire a body of knowledge 

in educational administration based upon the students’ interests.  

    

461 592 วิทยานิพนธ์                                        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 (Thesis)                                       

 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ ใหม่

ทางการบริหารการศึกษา ในหัวเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ 

          Students’ individual research to find a body of knowledge in 

educational administration based upon the students’ interests. 
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461 593 การค้นคว้าอิสระ                                  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

 (Independent Study)                                       

 การศึกษาเฉพาะรายบุคคลเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหาร

การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย การน าเสนอและรายงานผลการค้นคว้า

ภายใต้การบรรยาย การแนะน า การดูแล และการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Independent study to find a body of knowledge in educational 

administration through research methodology, research finding 

presentation and reporting under advisor’ s guidance, consultation, 

and monitoring. 
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     3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
          3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 

 
ล า
ดับ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/                  

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร. นุชนรา  รัตนศริะประภา 
3-7001-00758-xxx 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2552) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2543) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2527) 

14 14 

2 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 
3-9611-00260-xxx 

Ed.D. (Educational Administration) University of  

        Northern Philippines, Philippines (1988) 

14 14 

  M.A.Ed. (Educational Management) University of   

        Northern Philippines, Philippines (1986) 

  

  กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (2525)   
3 อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ 

3-9611-00260-xxx 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2555) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536) 
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณัฑิต)              
        มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2533) 

14 14 
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          3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   

 
ล า
ดับ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/                  

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร. นุชนรา  รัตนศริะประภา 
3-7001-00758-xxx 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2552)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2543)  
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2527) 

14 14 

2 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  
3-9611-00260-xxx 

Ed.D. (Educational Administration) University of   

         Northern Philippines, Philippines (1988)  

14 14 

  M.A.Ed. (Educational Management) University of    

        Northern Philippines, Philippines (1986)  

  

  กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (2525)    
3 อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ์  

3-9611-00260-xxx  
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2555)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)   
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536) 
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณัฑิต)              
        มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2533) 

14 14 

4 ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ ์
3-7399-00460-xxx 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 
M.S. (Human  Resource Management)  

  Central Michigan University, USA (2000) 
M.Ed. (Educational Administration) 

    Central Michigan University, USA (1999) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

14 14 

5 ผศ.ดร.สายสดุา  เตียเจรญิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 14 14 

 3-5401-00964-xxx ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)   

  บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2534)   
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         3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 

 
ล า
ดับ 
 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

6 ผศ.ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรตัน ์
3-9001-00033-xxx 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2553) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544) 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลยัทักษิณ (2540) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533) 

14 14 

7 รศ.ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ ์
3-8001-00365-xxx 

Ed.D. (Educational Administration) University  of   
        Northern Philippines, Philippines (1985) 
M.A. (Psychology) Banaras Hindu University, 
        India (1978) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2517) 

14 14 

8 ผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
3-7301-00807-xxx 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2546) 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2527) 

14 14 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ                                
        อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

                ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวได ้

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  
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4.2 ช่วงเวลา 

      แผน ก แบบ ก 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

       แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
       แผน ข             ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง (รวมวัน) 

1. ฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษา  6 ชั่วโมงต่อวัน (8 วัน) 

2. ฝึกปฏิบัติงานส านักงานการศึกษา 6 ชั่วโมงต่อวัน (8 วัน) 

3. ศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 7-15 วัน 

4. ฝึกการจัดอบรม/สัมมนา 1-3 วัน 
 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่
นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีขอบเขตที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      (1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
      (2) สามารถท าวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

     (3) เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่ภายนอกได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 – ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผน ข ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า   6  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
      (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
      (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
      (3) อาจารย์ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
      (1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามระยะเวลา 

     (2) ก าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ข้อก าหนดต่างๆให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 (ภาคผนวก ก) และ/

หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
นักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมอยู่ในระดับหัวหน้าของ

องค์การ เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน
ของ กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้างาน หัวหน้าส านัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมส าหรับนักศึกษานั้น ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพผู้น า 
มีบุคลิกภาพดีสง่ างาม มีความ
น่าเชื่อถือสามารถเข้ากับบุคคล
ทั่วไปได้และสามารถสื่อสารกับ
เพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

1. มีชุดสูทที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นผู้น า 
2. มีการสอดแทรกเรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ด ี
   และเสริมสร้างแนวคิดหรือแนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
3. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นผู้ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
อยู่ในศีลธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1. ทุกรายวิชาแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการวิเคราะห์วิจารณ์  
3. เชิดชู ให้ก าลังใจผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารสถานศึกษา 
   หรือบุคลากรทางการศึกษา 
 

ด้านภาวะผู้น า ความรับ 
ผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 
มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร สามารถที่
จะเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบสูง 
ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
ทางการศึกษาได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม โดยมีการ 
   หมุนเวียนเพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
2. มีการมอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกัน 
   การพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
3. มีการอบรมเกี่ยวกับการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
   เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
มีความคิดริเริ่มในการน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสั งคม
ประเทศชาติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาหน่วยงาน 
   ตนเอง โดยเน้นการสร้างสรรค์ผลงานในสถานศึกษา 
3. น าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
   ชุมชนสังคม และประเทศชาติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปน้ีท้ัง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา   
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะผู้น าผู้ตาม ท างานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญของปัญหา 
  (4) เคารพสิทธิฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (7) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ส่งเสริมให้นักศึกษามีการวิเคราะห์วิจารณ์ ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยสอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมโครงการท่ีนักศึกษาพัฒนาขึ้น เน้น
การท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่ในศีลธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงและความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี ได้รับ
มอบหมายของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชาท่ีมีการศึกษานอกสถานท่ี 
   (3) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนและการสอบ 
 

     2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
  (1) มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ 
  (3) รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญทางการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นหลักทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตน 
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จาก
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สถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
  (1) การทดสอบย่อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาท า 
  (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (5) ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 
 

     2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา
แล้ว นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมท้ังแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
  (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
  (2) สืบค้น ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) การอภิปรายกลุ่ม 
  (2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(3) การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ประเมินจากการน าเสนองานในชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานการอภิปรายกลุ่ม 
และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 

     2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
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  (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
  (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
  (2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  (3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม  
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

(2) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
     2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                  (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
         (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
         (3) สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูดการฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
                 (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมโดยการสังเกต  
        (2) ประเมินความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  
        (3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย  
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะผู้น าผู้ตาม ท างานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญของปัญหา 
  (4) เคารพสิทธิฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (7) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 

2. ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าความรู้สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ 
 (3) รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 (2) สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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 (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล 
ความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
 (3) สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

 
รายวิชา 

 
 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
461 511 สถิติส าหรับการวจิัยทางการบริหารการศึกษา                      
461 512 วิธีวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            เพื่อการบริหารการศกึษา                      

461 513 ภาษาอังกฤษส าหรับนกับริหารการศึกษา 1                      
461 514 ภาษาอังกฤษส าหรับนกับริหารการศึกษา 2                      
461 515 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร                      
461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาวิชาชีพ                       
461 522 ภาวะผู้น าทางวชิาการ                        
461 523 การบริหารงานวิชาการ                       
461 524 การบริหารงานบุคคล                       
461 525 การบริหารงานทั่วไป                          
461 526 การบริหารงบประมาณ                       
461 527 การประกันคุณภาพการศกึษา                       
461 528 กฎหมายการศึกษา                       
461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา                          
461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร                       
461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            เพื่อการบริหารและการจัดการเรยีนการสอน                       

 

มคอ.2  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                       

461 541 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา                       

461 542 แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                       

461 543 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม                       

461 544 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา 
            ในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

                       

461 545 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา                       

461 546 การประเมินโครงการทางการศึกษา                       

461 547 การนิเทศการศึกษา                       

461 548 การศึกษารายบุคคล                      
461 591 วิทยานิพนธ์                      
461 592 วิทยานิพนธ์                      
461 593 การค้นคว้าอิสระ                       

มคอ.2 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย

การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

                ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
         (1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บ
รายงานเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 
      (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศกึษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
               เน้นการส ารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผล
ส ารวจที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 
      (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
      (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   
               (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
               (4) การประเมินจากสถานศึกษาหรือสถาบันอ่ืน โดยส่งแบบสอบถามหรือวิธีการสอบถาม
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
               (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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               (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
               (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัล  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1     
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ        
        เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 2. เปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง  
         
 แผน ก แบบ ก 2    
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
       เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)  1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 2. เปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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 แผน  ข  
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
        เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 2. เปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 
(2) จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
               (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
               (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผล 
ให้ทันสมัย 

     (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
              (4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
              (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
              (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
              (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวกับพัฒนาความรู้/คุณธรรม 
              (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
              (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
              (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
              (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
              (6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
              (7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 1.1 บริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.2 บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จ านวน 6 องค์ประกอบเป็นแกน  

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ 
   หลักสูตรและมีการปรับปรุง 
   หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
   ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
   สกอ. ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
    ตามมาตรฐานของสาขาวิชาการ 
    บริหารการศึกษา 
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร 
    ทุก ๆ 2 ปี 

1. เอกสารการปรับปรุง 
    หลักสูตร 
2. รายงานผล 
    การประเมินหลักสูตร 
 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 
   ผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม 
   การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา  
   กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
   มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง 
   ความรู้ความสามารถในวิชาการ 
   ทุกปี 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    และการค้นคว้าวิจัยนักศึกษา 
2. ส่งเสริมการประเมินผล 
    ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
3. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ของนักศึกษานอกสถานที่ 
4. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
    รวมทั้งกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา 
    ได้รับความรู้ด้วยตนเอง 
5. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้น 
    ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

1. มีกิจกรรมอบรมเพ่ิม 
    ทักษะคณาจารย์ 
2. ข้อสอบและรายงาน 
    ของนักศึกษาซึ่งแสดง 
    ถึงการฝึกการค้นคว้า 
3. มีศึกษานอกสถานที่ 
    สร้างประสบการณ ์
    การเรียนรู้นักศึกษา 
4. จ านวนวิชาเรียนที่มี 
    ภาคปฏิบัติ/วิชาเรียน 
    ที่มีแนวทางให้ 
    นักศึกษาได้ค้นคว้า 
    ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. พัฒนาทักษะการสอน/การประ 
    ประเมินผลของอาจารย์ตามผล  
    การเรียนรู้ทั้ง5 ด้านตามกรอบ  
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. พัฒนาทักษะการสอนอาจารย์ 
    ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม  
    จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง 
    ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล/ความรับผิดชอบ 
    การวิเคราะห์และการสื่อสาร 

1. มีกิจกรรมอบรมเพ่ิม 
    ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
    นักศึกษาต่อทักษะ 
    การสอนของอาจารย์  
    มุ่งผลเรียนรู้ 5 ด้าน 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างาน 
   ค้นคว้าวิจัยทางการบริหาร 
   การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
   ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุน  
   เพ่ือท างานวิจัยแก่คณาจารย์ 
   ในภาควิชาการบริหารการศึกษา 
2. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
   ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี 
   ประสบการณ์ มีจ านวนอาจารย์ 
   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น 
   ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น 
   ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพการบริหาร 
   การศึกษาหรือด้านที่เก่ียวข้อง 

1. จ านวนและรายชื่อ 
   คณาจารย์ประจ า 
   ประวัติอาจารย์ 
   คุณวุฒิทางการศึกษา 
   และประสบการณ ์
2. รายงานผลการวิจัย 
   ของคณาจารย์ 

 

2. บัณฑิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                     
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพที่ก าหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในวงการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาได้ครบทั้งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพราะมีสมรรถนะสูงในการบริหารการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
การบริหารสถานศึกษา การจัดหลักสูตรการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
นักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. นักศึกษา 
 จัดระบบกลไกและกระบวนการจัดการนักศึกษาดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา 
(1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร   
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(2) วางระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
(3) มีการปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร 

(4) มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้นักศึกษา
ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ SEPT ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ สาขาวิชาจะจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนและมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
                ก. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
                  (1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ แจกให้นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาในทุกปีการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดคู่มือในเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษา 

           (2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลวิทยานิพนธ์ โดยค านึงถึงสัดส่วนการดูแลวิทยานิพนธ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยจัดวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก 
คอยให้ความรู้และค าปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพได้มาตรฐานเชิงวิจัย 
และวิชาการในศาสตร์บริหารการศึกษา 

(3) มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
(4) มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

        ข. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
              ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) บุคลิกภาพและการ

สื่อสาร 2) การเป็นผู้น า และ 3) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้ออกแบบไว้ในกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนและก าหนดให้มีในกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 

               (1) สร้างเสริมความรู้ เรื่องการเป็นผู้น าองค์การการศึกษา (Leadership in Educational 

Organization) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารฝึกการ

เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา 

               (2) จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารองค์กรการศึกษาการศึกษา และ การเป็นผู้บริหารที่มี

คุณภาพ และจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

               (3) ในการเรียนการสอนทุกวิชาฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการให้ประเมินการ

ท างานกันเองในกลุ่ม เน้นการเรียนการสอนเชิงอภิปราย เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น 
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(4) มีการฝึกทักษะเพ่ิมเติมทางการบริหารองค์การศึกษาและจัดประสบการณ์วิชาชีพ 
(5) มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
     ข้อมูลของนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 พบว่า 
(1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100  
(2) นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 
(3) มีการประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ ในหลากหลายรูปแบบ โดยด าเนินการเป็นระยะ ๆ  

และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

4. อาจารย์  
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
      (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
      (2) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   
      (3) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
       (4)  ปรึกษาหารือแนวทางท าให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
      คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
      (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอก 
      (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
      (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
      (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา 
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      (5) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชา 
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง  ๆ                              
โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์
อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม                      
ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ และการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ด าเนินการตามข้ันตอนและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 
      5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
     ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าของภาควิชาการบริหารการศึกษา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การวิจัย   
      5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
     ภาควิชาฯ มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เน้น 
Problem based การมอบหมายงาน และกรณีศึกษา รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
บรรยาย และเป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4  
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      5.2.3 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงาน 
     ภาควิชาฯ มีนโยบายและสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ โดยการจัดท าคู่มือ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระจัดตารางเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา และภาควิชาฯ จัดท าวารสารวิชาการส าหรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
      ภาควิชาฯ ก าหนดนโยบายการประเมินผลผู้เรียนตั้งแต่การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และ
ทวนสอบ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6                     
และมคอ.7 
      การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ.และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ภาควิชาฯ มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของทุกรายวิชา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 ด าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของนักศึกษาและ
คณาจารย์ โดยใช้ผลการประเมินหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 6.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
      คณะวิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      ภาควิชาฯมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้ง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้  

(1) หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนประมาณ 500 เล่ม 

(2) วารสารทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 200 เล่ม 
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(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องจ านวน  30 รายการ 

(4) โสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้ จ านวน 30 รายการ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       (1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา 
       (2)  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ 
       (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ  
       (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
       (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และ
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้อง เรียน และเพื่ อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใชง้าน 
    อย่างมีประสิทธิภาพในการสอน 
    การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อ 
    ส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    ที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ 
    เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน 
    และประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทัง้หนังสือ 
    ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  
 

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ 
    อุปกรณ์ต่อหวันักศึกษา ชัว่โมงการ 
    ใชห้้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
    ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหัว 
    นักศึกษา 
2. สถิติของจ านวนหนังสือ ต าราและส่ือ 
    ดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติการใช้ 
    งานหนังสือต ารา ส่ือดิจิตอล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
    ต่อการให้บริการทรัพยากร 
    เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  
 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
     เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และ 
มคอ.6ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
     ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
    ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 
    เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
     หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
     ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
     การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
     หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ 
       พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
       ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 

  
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม                         
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  

 

ปีการศึกษา  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

2561  ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว  

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชา  
     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1) นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์คณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 (3) ส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 (1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ ์
 (2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
     จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา

สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบ
โครงสร้างของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
     การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
               (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น
ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
               (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
               (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
               (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

71 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

72 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

73 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

74 
 

 
 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

75 
 

 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

76 
 

 

 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

77 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

78 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

79 
 

 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

80 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

81 
 

 

 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

82 
 

 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

83 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

84 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

85 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

86 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

87 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

88 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

89 
 

 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

90 
 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

91 
 

 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

92 
 

 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

95 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 มคอ. 2 

96 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวนุชนรา  รัตนศิระประภา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

          ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

        ผลงานวิจัย 

        ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
        นุชนรา  รัตนศิระประภา. (2557). “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน          
                  มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.” ภาควิชาการบริหาร 
                  การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, (ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการบริหาร 
                  การศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ  
                  7 รอบ 84 พรรษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร), 375 หน้า. 
        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
        สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 



                                                                                                                 มคอ. 2 

98 
 

        นุชนรา  รัตนศิระประภา. (2557). “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน          
                   มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” วารสารวิชาการ      
                  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
                  สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) (เล่ม 1): 507-528.  
                   (TCI กลุ่ม 1) 

 

       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

       หนังสือ 

       นุชนรา  รัตนศิระประภา และประเสริฐ  อินทร์รักษ์. (2560). การนิเทศการศึกษา: มโนทัศน์และ 
                 การปฏิบัติ Educational Supervision: Concept and Practice. พิมพ์ครั้งที่ 1  
                  นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
                  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 246 หน้า. (ISBN 978-974-641-658-0) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
461 301 การนิเทศการศึกษา 
461 402 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 
461 403 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 408 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
461 410 การศึกษารายบุคคล 
461 413 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
461 414 การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน 
461 415 ปัญหาการนิเทศการบริหารการศึกษา 
461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล 

นายประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines,  

        Philippines (1988) 

M.A.Ed. (Educational Management) University of Northern Philippines,  

         Philippines (1986) 

กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 ประเสรฐิ  อินทร์รักษ์. (2560). “องค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ในโรงเรยีน.” วารสารวิชาการ 

                   Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

                   สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1503-1517.  

                    (TCI กลุ่ม 1)   
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 หนังสือ 

          ประเสริฐ  อินทร์รักษ์. (2560). การวางแผนการศึกษา: การจัดอันดับปญัหาด้วยวิธีการประเมิน 
          คุณค่า (The Value Contribution Method). พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: ภาควิชาการ   

          บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

          ศิลปากร. 120 หน้า. (ISBN 978-974-641-659-7) 

 นุชนรา  รตันศิระประภา และประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2560).การนิเทศการศึกษา: มโนทศัน ์

          และการปฏิบัติ Educational Supervision: Concept and Practice.  

          พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

                    มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 246 หน้า.  
                     (ISBN 978-974-641-658-0) 
       หนังสือ (ต่อ) 

       ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ.์ (2559). ความรู้พื้นฐาน 
                 ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 368 หน้า. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  
 461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา  
 461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา  
 461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
 461 421 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
 461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
 461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 
 461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 
 461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
 461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
 461 512 สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
 461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล 

นายสงวน  อินทร์รักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536) 

สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 สงวน  อินทร์รักษ์. (2558). “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                   การศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่ชายขอบจังหวัดชายแดนภาคใต้.” นครปฐม: 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 78 หน้า.  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  

                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  

                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 

                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  

                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1)   
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          สงวน  อินทร์รักษ์. (2559). “ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา.” 
         วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22, ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม - ธันวาคม): 33-47.  

                   (TCI กลุ่ม 2) 

          สงวน  อินทร์รักษ์. (2558). “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                   การศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่ชายขอบจังหวัดชายแดนภาคใต้.” วารสารบริหารการศึกษา               
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน): 97-108. 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 หนังสือ 

 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ์. (2559). ความรู้พื้นฐาน 
ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4 นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
จ านวน 368 หน้า.  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 413 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 422 ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
MED 626304 การบริหารฐานโรงเรียน 
MED 626306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
MED 626307 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 
MED 626308 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
MED 626309 ปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
EDD 627302 ปฏิบัติบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวมัทนา   วังถนอมศักดิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)  
 M.S. (Human Resources Management) Central Michigan University, USA (2000) 
          M.Ed. (Educational Administration) Central Michigan University, USA (1999)  
          อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
สังกัด 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2560). “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา 
                   การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556).” 
                   นครปฐม, ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 197 หน้า. 
          มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2559). “ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นตามความเห็นของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 
                   คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.” นครปฐม, ทุนวิจัยภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 188 หน้า. 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ: บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2560). “The evaluation of the PhD curriculum in  
                    Educational Administration (revised 2556 B.E.)” วารสารวิชาการ Veridian  
                   E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social  
                   Sciences and Arts) ปีที่ 10, ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน): 348-361. (TCI กลุ่ม 1) 
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          สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ์, ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                  วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                  สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 
 

          ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ: บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ต่อ) 
 มัทนา  วังถนอมศักดิ์. (2559). “The Administrator’s Views on Critical Skills and Knowledge  
                   Affecting School’s Education Quality.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                   Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)  
                   ปีที่ 9, ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม –ธันวาคม): 142-158. (TCI กลุ่ม 1) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี   
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

  461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 
  461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
  461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
  461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
  461 500 ความรู้พืน้ฐานทางการบริหารการศึกษา 
  461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 
  461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 
  461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
  461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
  461 514 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
  461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล 

นางสายสุดา  เตียเจริญ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

 ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544) 

 บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2534) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

          ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 สายสุดา เตียเจริญ. (2558). “ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนา 

                     หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยศิลปากร”นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร, 137 หน้า. 

          ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สายสุดา เตียเจริญ และนิจวดี เจริญเกียรติบวร. (2560). “แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริม 

                      ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในโรงเรียน 

                      ประถมศึกษา”วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 

                      (กรกฎาคม-ธันวาคม): 23-36. (TCI กลุ่ม 2) 

 

 

 



                                                                                                                 มคอ. 2 

106 

 

 ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ และสายสุดา เตียเจริญ. (2560). “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อวารสารการ 

                      บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 

                     Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  

                      ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 1399-1416. (TCI กลุ่ม 1) 

 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ต่อ) 

          สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                     วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                    “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
                     สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                    Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                     ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1)      
                         

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 

461 401 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
461 416 การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย 
461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
461 501 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
461 520 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ – นามสกุล 

นายศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544) 

ศศ.ม. (ไทยคดศีึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2540) 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

         ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2558). “รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน 

            ภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม”นครปฐม ทุนงานวิจัยของภาควิชา 

            การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 184 หน้า 
  

        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่: บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

        สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                  “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 
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  ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2558).“รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัย 

           สว่นภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม” วารสารวิชาการ Veridian  

           E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ 

           สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (มกราคม– เมษายน 2558): 74-92. (TCI กลุ่ม 1) 

 
        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่: บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ต่อ) 

ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2557). “รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง  

                       มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 

                      University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ   

                       ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 1007-1024. (TCI กลุ่ม 1) 

ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์. (2557). “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 

                       และบทบัญญัติทางกฎหมายทีเกี่ยวข้อง” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  

                      มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

                      และศิลปะ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 845-862. (TCI กลุ่ม 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 

461 412 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
461 414 การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน   
461 416 การบริหารการวิจัยและการบริหารวิชาการ 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 
461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ – นามสกุล 

นายชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines,  

        Philippines (1985)   

M.A. (Psychology) Banaras Hindu University, India (1978) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2517) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ทีต่ีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

   ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2557). “การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียน                              
                    ประถมศึกษาพ้ืนที่ชายขอบภาคเหนือ.” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิ์จัย มหาวิทยาลัย 
                   ศิลปากร ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน): 7–14. (TCI กลุ่ม 2) 

ผลทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 หนังสือ 

          ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์. (2560). การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา.  
                  พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 302 หน้า.  
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          ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, สงวน  อินทร์รักษ์. (2559). ความรู้พื้นฐาน 
                  ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม: ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 368 หน้า 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 30 ปี  

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 
461 422 ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
461 512 สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
461 513 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
461 515 สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ชื่อ – นามสกุล 

นายวรกาญจน์  สุขสดเขียว 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2527) 

สังกัด 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

       ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ : บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

        วรกาญจน์  สุขสดเขียว. (2560). “แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ             
                    การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                    ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม): 1082-1096. (TCI กลุ่ม 1) 
        วรกาญจน์  สุขสดเขียว, สุวรรณ  พิณตานนท์, ,มาเรียม  นิลพันธุ์, อนัน  ปั้นอินทร์, เอกชัย 
                    ภูมิระรื่น. (2560). “แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ             
                    การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
                    ปีที่ 10, ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม): 844-860. (TCI กลุ่ม 1) 
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        สายสุดา  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ,์ ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์,  
                   วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา, สงวน  อินทร์รักษ์. (2560).  
                   “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
                   Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ 
                   ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 1371-1392. (TCI กลุ่ม 1) 
 
 

ผลทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 หนังสือ 
          วรกาญจน์  สุขสดเขียว, สุวรรณ  พิณตานนท์, ,มาเรียม  นิลพันธุ์, อนัน  ปั้นอินทร์,  
                    เอกชัย  ภูมิระรื่น. (2560). รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย 
                   การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.  
                    พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : ส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ 
                    สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนแพค จ ากัด. 296 หน้า. 
                      (ISBN 978-616-270-134-4)  
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 415 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 416 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
461 423 กฎหมายการศึกษา 
461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
461 513 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 
461 515 สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 
461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ 
              การศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

 
ปี

การศึกษา 

 
แผน 

การรับ
นักศึกษา 

 
จ านวน 
ที่รับเข้า

ศึกษาจริง 

 
จ านวนคงอยู ่

เมื่อสิ้น 
ปีการศึกษา 2559 

 

 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

 
 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะ 5 ปี 
2557 2558 2559 

2555 95 96 0 13 17 66 96 
2556 95 89 25 x 26 38 64 
2557 95 68 25 x 6 37 43 
2558 65 93 69 x x 24 24 
2559 65 38 38 x x x อยู่ระหว่างปี 

 

   หมายเหตุ ข้อมูล ณ สิ้นปีการศกึษา 2559 (30 มิถุนายน 2560)  
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณทิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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  ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
                พ.ศ. 2558  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 

1. โครงสร้างของคุรุสภา 
 

2. โครงสร้างของ สกอ. 
3. โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

รายละเอียด 
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท 
(≈ 2 ปี) 

ปริญญาโทควบ
เอก (≈ 4 ปี) 

แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข  

รายละเอียด 
แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 42 ไม่น้อยกว่า 69 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36  36 ไม่น้อยกว่า 43 ไม่น้อยกว่า 43 

2. รายวิชา           
    2.1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 27 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 69 ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12  1. วิชาพื้นฐาน 4* 4 4 

    2.2 ปฏิบัติการฯ               2. วิชาบังคับ 5* 25 25 

                   - มาตรฐานความรู้ 2* 22 22 

          - มาตรฐานปฏิบัติการ  
     วิชาชีพ 

3* 3 3 

       3. วิชาเลือก - - 8 

       หมายเหตุ 
1. * เรียนไม่นับหน่วยกิต 
2. ส าหรับนักศึกษาแผน ก  
   แบบ ก 1 ที่ประสงค์จะขอรับ 
   ใบประกอบวิชาชีพผู้ริหาร 
   จากคุรุสภา ต้องลงทะเบียน 
   เรียนวิชาบังคับ 12 วิชา  
   25 หน่วยกิต  

   

3. วิทยานิพนธ์ - ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 36 มีค่าเทียบเท่า 36 มีค่าเทียบเท่า12 -  มีค่าเทียบเท่า 36 มีค่าเทียบเท่า 12 - 
    การค้นคว้าอิสระ - 3 – 6 - - - 3 – 6  - - มีค่าเทียบเท่า 6 
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กลุ่มวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

เดิม ปรับปรุง จ านวนหน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวนหน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวนหน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

วิชาพ้ืนฐาน 9* 4* ลดลง 5 นก. 6 4 ลดลง 2 นก. 6 4 ลดลง 2 นก. 
วิชาบังคับ 6* 5* ลดลง 1 นก. 24 25 เพ่ิมข้ึน 1 นก. 24 25 เพ่ิมข้ึน 1 นก. 
วิชาเลือก - - - - 2 เพ่ิมข้ึน 2 นก. 9 8 ลดลง 1 นก. 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 36 36 ไม่แตกต่าง 12 12 ไม่แตกต่าง 3 6 เพ่ิมข้ึน 3 นก. 

รวม 36 36 ไม่แตกต่าง 42 43 เพิ่มข้ึน 1 นก. 42 43 เพิ่มข้ึน 1 นก. 
 

  หมายเหต ุ* ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

3.1.3  รายวิชา 3.1.3 รายวิชา 

          3.1.3.1 รหัสรายวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุม่ละสามหลัก           3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

                          เลขสามหลกัแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี ้                       เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี ้

                                          461 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์                                            461 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

                                          466 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  

                          เลขสามหลกัหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้                       เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้

                                   เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา                                 เลขตัวแรก  หมายถึง ระดบัการศึกษา 

                                               4 หมายถึง ระดับปรญิญามหาบัณฑติ                                                             5 หมายถึง ระดับปริญญาโท 

                                   เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุ่มวิชา                                 เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

                                                              0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                             1 หมายถึง วิชาพื้นฐาน 

                                                              1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลัก                                                             2 หมายถึง วิชาบังคับ กลุ่มที่ 1 

                                                              2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก                                                             3 หมายถึง วิชาบังคับ กลุ่มที่ 2 

                                                              3 หมายถึง กลุ่มวิทยานิพนธ ์                                                             4 หมายถึง วิชาเลือก  

                                                                                                                           9 หมายถึง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 

                                   เลขตัวท่ีสาม หมายถึง ล าดับท่ีของรายวิชา                                 เลขตัวท่ีสาม หมายถึง ล าดับท่ีของรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
           รายวิชาบรรยาย 1หน่วยกิต เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
           รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
           รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 
           ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกติจาก จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 
ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรยีน (น) ต่อหน่ึงสัปดาห์แล้ว

หราด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ จ านวนหน่วยกิต= 
บ+ป+น

3
  

           การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
                      เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
                      เลขตัวท่ีสอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็กโดย 
                             เลขตัวท่ีสองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสปัดาห ์
                             เลขตัวท่ีสามบอกช่ัวโมงปฏิบัตติ่อสัปดาห ์
                             เลขตัวท่ีสีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห ์
 
 
 
 
 

 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
           รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
           รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
           รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
           รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
           ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์การค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏบิัติ 
(ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรยีน (น) ต่อ1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 

ดังนี ้ จ านวนหน่วยกิต =
บ+ป+น

3
 

            การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวท่ีสอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
          เลขตัวท่ีสองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
          เลขตัวท่ีสามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
          เลขตัวท่ีสี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห ์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
3.1.3.3 รายวิชา 3.1.3.3 รายวิชา 

          แผน ก แบบ ก 1             แผน ก แบบ ก 1 

          ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน (ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผล
การศึกษาแบบS หรือ U) จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

             1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและได้รับผล
การศึกษาเป็น S หรือ U จ านวน 4 หนว่ยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

              วิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต               461 511 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารศึกษา                                      2(2-0-4) 

               461 401 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        3(3-0-6)  
                (Statistics for Educational Administration Research) 

                          (Statistics for Educational Administration Research) 
               

             วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต               461 512 วิธีวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการบรหิารการศึกษา   2(2-0-4) 
                          (Research Methodology in Educational Administration)                           (Behavioral and Social Sciences Research Methodology 

                          for Educational Administration) 
              461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1                             3(3-0-6)  
                          (English for Educational Administrators I)  
              461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2                             3(3-0-6)  
                          (English for Educational Administrators II)  
              461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษา                     3(3-0-6)  
                          ในประชาคมอาเซียน  
                          (Comparative Study of Educational Administration  
                          in The ASEAN Community) 
              466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ            2(2-0-4) 
                          (English for Graduate Students in Education) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
       
          ข. กลุ่มวิชาหลกั (ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผล
การศึกษาแบบ S หรือ U) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
             วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
             461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา                                      3(3-0-6)  
        (Theory and Principle of Educational Administration)                                          
             วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

         
             2. วิชาบังคับ ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรและได้รบัผลการศึกษา
แบบ S หรือ U จ านวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                 2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 2 หน่วยกิต 
                    461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร                                                 2(2-0-4) 
                                (Principles and Theories in Administration) 
2.2 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  จ านวน 3 หน่วยกิต 

             461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา            3(2-2-5) 
                         (Practicum in Educational Administration) 

                    461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                                       3(0-6-3)                         
                                (Professional Practicum in Educational Administration) 

 หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในวิชาบังคับจ านวน 25 หน่วยกิต เช่นเดียวกับนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

  

          ค. วิทยานิพนธ์           3. วิทยานิพนธ์ 

              461 430 วิทยานิพนธ์                                    (มีค่าเทียบเท่า)      36  หน่วยกิต 
                          (Thesis)  
 

               461 591 วิทยานิพนธ ์                                          (มีค่าเทียบเทา่)      36 หน่วยกิต 
                            (Thesis) 
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               ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

         แผน ก แบบ ก 2            แผน ก แบบ ก 2 
         ก. กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน จ านวนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย             1. วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
             วิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต               461 511 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารศึกษา                                      2(2-0-4) 
              461 401 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        3(3-0-6)  
                (Statistics for Educational Administration Research)  

                          (Statistics for Educational Administration Research) 
              461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการบรหิารการศึกษา   2(2-0-4)               

              วิชาเลือก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต                               (Behavioral and Social Sciences Research Methodology  for           
              461 402 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                    3(3-0-6) 
                          (Research Methodology in Educational Administration) 
              461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1                             3(3-0-6) 
                          (English for Educational Administrators I) 
              461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2             3(3-0-6) 
               (English for Educational Administrators II) 
              461 420 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา             3(3-0-6) 
               (Educational Philosophy for Educational Administration) 
              461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร                           3(3-0-6) 
                          (Foundation in Education for Administrators) 
              461 422 ทฤษฎีและหลักการนเิทศการศึกษา                                      3(3-0-6) 
                          (Theory and Principle of Educational Supervision) 
              461 423 กฎหมายการศึกษา                          3(3-0-6) 
               (Educational Laws) 
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            ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
              461 424 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                               3(2-2-5)  
               (Seminar on Trends in Thai Educational Administration) 
              461 425 สัมมนาการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
               (Seminar on Educational Administration and Conservation of Energy and Environment) 

              461 426 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม                                     3(3-0-6) 
               (Social Responsibility Administration) 
              461 427 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา                        3(3-0-6) 
               (Management Information System for School Administrators) 
              461 428 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน        3(3-0-6) 
                          ประชาคมอาเซียน  

              466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ                3(3-0-6) 
               (English for Graduate Students in Education) 

                
 
 
 
 
 

          ข. กลุ่มวิชาหลัก จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย           2. วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
              วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 21 หน่วยกิต               2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 22 หน่วยกิต 
              461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา              3(3-0-6)  
               (Theory and Principle of Educational Administration) 

                   461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ                               2(2-0-4) 
                                (Moral, Ethics and Professional Development) 

              461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา              3(3-0-6)  
                          (Educational System Analysis) 

                   461 522 ภาวะผูน้ าทางวิชาการ                                                        2(2-0-4) 
                                (Academic Leadership) 

              461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา             3(3-0-6)  
                          (Policy and Strategic Management in Education)  

                   461 523 การบริหารงานวิชาการ                                                      2(2-0-4) 
                                (Academic Affair Administration) 
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          ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
              461 413 การบริหารหลักสตูรและการจัดการการเรียนรู้             3(3-0-6)  
                          (Curriculum and Instruction Administration)  

                   461 524 การบริหารงานบุคคล                                                        2(2-0-4) 
                                (Personnel Administration) 

              461 414 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                        3(3-0-6)  
               (Human Resources Management in Education)  

                   461 525 การบริหารงานท่ัวไป                                                         2(2-0-4) 
                               (General Administration) 

              461 415 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป            3(3-0-6)  
               (Budget, Finance and General Administration)  

                   461 526 การบริหารงบประมาณ                                                      2(2-0-4) 
                               (Finance Administration) 

              461 416 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ             3(3-0-6)  
               (Research and Academic Services Administration) 

                   461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา                                              2(2-0-4)  
                               (Educational Quality Assurance) 

                    461 528 กฎหมายการศึกษา                                                           2(2-0-4) 
                               (Educational laws) 
                   461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา                                        2(2-0-4) 
                               (Policy and Educational Planning) 

                    461 531 หลักและทฤษฎีการบรหิาร                                                  2(2-0-4) 
                               (Principles and Theories in Administration) 

                    461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน             2(2-0-4) 
                                            (Innovations and Information Technology for Administration and Instruction) 

             วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต              2.2 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 
              461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา            3(2-2-5) 
               (Practicum in Educational Administration) 

                   461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                              3(0-6-3)  
                                (Professional Practicum in Educational Administration) 
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               ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
          ค. วิทยานิพนธ์           3. วิทยานิพนธ์ 
             461 431 วิทยานิพนธ์                                           (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต  
               (Thesis) 

              461 592 วิทยานิพนธ์                                         (มีค่าเทียบเทา่)         12 หน่วยกิต 
                           (Thesis ) 

         แผน ข            แผน ข 
         ก. กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน จ านวนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย             1. วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
             วิชาบังคบั จ านวน 3 หน่วยกิต               461 511 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารศึกษา                                      2(2-0-4) 
              461 401 สถิติส าหรบัการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                        3(3-0-6)  
                (Statistics for Educational Administration Research)  

                          (Statistics for Educational Administration Research) 
              461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการบรหิารการศึกษา   2(2-0-4) 

              วิชาเลือก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต                              (Behavioral and Social Sciences Research Methodology  for  
              461 402 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                    3(3-0-6)                            Educational Administration) 
                          (Research Methodology in Educational Administration) 
              461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1             3(3-0-6) 

               
 

                          (English for Educational Administrators I) 
              461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2              3(3-0-6) 
               (English for Educational Administrators II) 
              466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ            2(2-0-4) 
               (English for Graduate Students in Education) 

               
 

         ข. กลุ่มวิชาหลัก จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย             2. วิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
              วิชามาตรฐานความรู้ จ านวน 21 หน่วยกิต               2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 22 หน่วยกิต 
              461 410 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา              3(3-0-6)  
               (Theory and Principle of Educational Administration) 

                   461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ                               2(2-0-4) 
                                (Moral, Ethics and Professional Development)  
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               ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
              461 411 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา              3(3-0-6)  
                          (Educational System Analysis) 

                   461 522 ภาวะผูน้ าทางวิชาการ                                                        2(2-0-4) 
                               (Academic Leadership) 

              461 412 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา             3(3-0-6)  
                          (Policy and Strategic Management in Education) 

                   461 523 การบริหารงานวิชาการ                                                      2(2-0-4)                                   
                               (Academic Affair Administration) 

              461 413 การบริหารหลักสตูรและการจัดการการเรียนรู้             3(3-0-6)  
                          (Curriculum and Instruction Administration)  

                   461 524 การบริหารงานบุคคล                                                        2(2-0-4) 
                                (Personnel Administration) 

              461 414 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                        3(3-0-6)  
               (Human Resources Management in Education)  

                   461 525 การบริหารงานท่ัวไป                                                         2(2-0-4) 
                               (General Administration) 

              461 415 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป            3(3-0-6)  
               (Budget, Finance and General Administration)  

                   461 526 การบริหารงบประมาณ                                                      2(2-0-4) 
                               (Finance Administration) 

              461 416 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ             3(3-0-6)  
               (Research and Academic Services Administration) 

                   461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา                                              2(2-0-4) 
                               (Educational Quality Assurance) 

                    461 528 กฎหมายการศึกษา                                                           2(2-0-4) 
                               (Educational laws) 

                    461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา                                        2(2-0-4) 
                               (Policy and Educational Planning) 

                    461 531 หลักและทฤษฎีการบรหิาร                                                  2(2-0-4) 
                               (Principles and Theories in Administration) 

                    461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน          2(2-0-4) 
                                            (Innovations and Information Technology for Administration and Instruction) 
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           ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
             วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต              2.2 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 
              461 417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา            3(2-2-5) 
               (Practicum in Educational Administration) 

                   461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                            3(0-6-3)  
                                (Professional Practicum in Educational Administration) 

         ค. กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย             3. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

             461 420 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา             3(3-0-6) 
              (Educational Philosophy for Educational Administration) 

              461 541 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา                                  2(2-0-4) 
                          (Educational Philosophy for Educational Administration)  

             461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร              3(3-0-6) 
               (Foundation in Education for Administrators)            

              461 542 แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                                            2(2-0-4) 
                           (Trends in Thai Educational Administration) 

            461 422  ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา              3(3-0-6)  
              (Theory and Principle of Educational Supervision)  

              461 543 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม                                          2(2-0-4) 
                           (Social Responsibility Administration) 

            461 423 กฎหมายการศึกษา                3(3-0-6) 
             (Educational Laws) 

              461 544 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา 
                           ในประชาคม อาเซียนและนานาชาติ                                         2(2-0-4) 

            461 424 สัมมนาแนวโน้มการบรหิารการศึกษาไทย                                 3(2-2-5)  
             (Seminar on Trends in Thai Educational Administration)  

                           (Comparative Study of Educational Administration  
                            in ASEAN and  International Community) 

            461 425 สัมมนาการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
                  (Seminar on Educational Administration and Conservation  of Energy and Environment) 

              461 545 ระเบียบวิธวีจิัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา                       2(2-0-4) 
                           (Qualitative Research Methodology in Educational Administration) 

            461 426 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม              3(3-0-6) 
             (Social Responsibility Administration) 

              461 546 การประเมนิโครงการทางการศึกษา                                           2(2-0-4) 
                           (Educational Project Evaluation) 

            461 427 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา             3(3-0-6) 
             (Management Information System for School Administrators)  

              461 547 การนิเทศการศึกษา                                                             2(2-0-4) 
                          (Educational Supervision) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
            461 428 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา 
                         ในประชาคม อาเซียนและนานาชาติ                                      3(3-0-6) 

              461 548 การศึกษารายบุคคล                                                            2(2-0-4) 
                          (Individual Study) 

                        (Comparative Study of Educational Administration  
                         in ASEAN and  International Community) 

 

         ง. การค้นคว้าอิสระ          4. การค้นคว้าอิสระ 

            461 432 การค้นคว้าอิสระ                               (มีค่าเทียบเท่า)          3 หน่วยกิต 
                        (Independent Study) 

            461 532 การค้นคว้าอิสระ                                   (มีค่าเทียบเท่า)          6 หน่วยกิต 
                        (Independent Study) 

         การสอบประมวลความรู้          การสอบประมวลความรู้ 

         นักศึกษาทุกแผนการศึกษาจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ โดยก าหนดคุณสมบตัิของผู้มี
สิทธิสอบและรายวิชาทีส่อบ ดังนี้ 

         แผน ก แบบ ก 1  
              1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถท่ีจะสอบไดต้ั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 

         1. คุณสมบัติของผู้มสีิทธิสอบประมวลความรอบรู้               2. รายวิชาที่สอบคือ 

1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา                  2.1 กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย 

1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

                 2.2 กลุ่มรายวิชาบังคับ (รายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด) 
         แผน ก แบบ ก 2 

1.3 นักศึกษาแผน ข จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรไมน่้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษา 

         1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาในวิชาบังคับ 
         2. กลุ่มรายวิชาที่สอบ คือ 

      2. รายวิชาที่สอบคือ              2.1 กลุ่มรายวิชาบังคับและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

2.1 รายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา                 2.2 กลุ่มรายวิชาเลือกทีค่ณะกรรมการบรหิารหลักสตูรก าหนด 

          แผน ข 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

          2.2 รายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษาและการนเิทศ 
                2.3 กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย 

      แผน ข 
         1. นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาในวิชาบังคับ 

          2. กลุ่มรายวิชาที่สอบ คือ  

              2.1 กลุ่มรายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

                 2.2 กลุ่มรายวิชาเลือกทีค่ณะกรรมการบรหิารหลักสตูรก าหนด 

                 2.3 กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

กับสาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กับสาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 511 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                    2(2-0-4) 
            (Statistics for Educational Administration Research) 
              หลักสถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากรและการเลือกตัวอย่าง                  
การประมาณจ านวนประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก 
เน้นการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
              Principles of basic statistics, probability theory, population and 
sampling techniques, parameter estimation, hypothesis testing, testing 
the difference between population means, regression analysis and 
correlation, analysis of variance, analysis of covariance, and non-
parametric statistical testing, emphasizing on educational administration 
and research in educational administration. 
 
 
 
 

14/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
14/ข/2 สามารถศึกษาวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
21/ข/2 สามารถศึกษาวิจัยเพื่อ 
           พัฒนาวิชาชีพ 

31/ก/1 หลักการ แนวคิด แนว    
           ปฏิบัติในการวิจัย 
31/ข/1 สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 512 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์                   2(2-0-4) 
            เพ่ือการบริหารการศึกษา 
                 (Behavioral and Social Sciences Research Methodology for  
                 Educational Administration)              
             ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา การออกแบบวิธีวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา การเขียนโครงการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การ
วิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ
ประเมินผลงานการวิจัย 
             Research methodology in educational administration; research 
design for educational administration; writing a research project, 
determining a research problem, research objectives, research 
hypothesis, variables, population, sample and sampling techniques, 
research instruments, data collecting and processing, data analysis and 
presentation, data interpretation, research conclusion, research 
discussion; research reporting, research development for educational 

14/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
14/ข/2 สามารถศึกษาวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาวิชาชีพ 

 

21/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
21/ข/2 สามารถศึกษาวิจัยเพื่อ 
           พัฒนาวิชาชีพ 

31/ก/1 หลักการ แนวคิด   
           แนวปฏิบัติในการวิจัย 
31/ข/1 สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

quality; the implications of research findings for educational quality 
development and research evaluation. 
461 521 คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ                      2(2-0-4) 
            (Moral, Ethics and Professional Development)  
             หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  จิต
วิญญาณอุดมการณ์ของวิชาชีพ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ อุดมการณ์ของผู้บริหาร
และแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

  Principles and concepts of morals, ethics, codes of ethics, good 
spirit, professional ideology, administrator professional principalship, 
administrator’s ideology and guidelines for professional administrators, good 
governance and honesty, the code of ethics as monitored by The Teachers’ 
Council of Thailand, being a role model, and public consciousness and 
devotion to society. 
 

 
14/ก/1 จิตวิญญาณอุดมการณ์ 
           ของผู้บริหาร 
14/ก/3 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ    
14/ข/1 มีอุดมการณ์ของผู้บริหาร 
          และแนวทางการพัฒนาเป็น 
          ผู้บริหารมืออาชีพ 
20/ก/1 หลักธรรมาภิบาล  
           และความซื่อสัตย์สุจริต 
20/ก/2 คุณธรรม และจริยธรรมของ 
           วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
20/ก/3 จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ี 
           คุรุสภาก าหนด 
20/ข/1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
           มีจิตส านึกสาธารณะและ 
           เสียสละให้สังคม 
20/ข/2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
           ของวิชาชีพ 

 
21/ก/1 จิตวิญญาณ อุดมการณ์ 
          ของผู้บริหาร 
21/ก/3 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
21/ข/1 มีอุดมการณ์ของผู้บริหาร 
           และแนวทางการพัฒนาเป็น 
           ผู้บริหารมืออาชีพ 
26/ก/1 หลักธรรมาภิบาล  
           และความซื่อสัตย์สุจริต 
26/ก/2 คุณธรรม และจริยธรรมของ 
           วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
26/ก/3 จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ี 
           คุรุสภาก าหนด 
26/ข/1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
           มีจิตส านึกสาธารณะและ 
           เสียสละให้สังคม 
26/ข/2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
           ของวิชาชีพ 

 
27/ก/1 สภาพงาน คุณลักษณะ  
           และมาตรฐานวิชาชีพ 
           ศึกษานิเทศก ์
27/ก/2 ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
           ในบริบทของการ 
           เปลี่ยนแปลง 
27/ข/2 สร้างความก้าวหน้าและ 
           พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
34/ก/1 หลักธรรมาภิบาล 
           และความซื่อสัตย์สุจริต 
34/ก/2 คุณธรรม และจริยธรรม 
           ของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
34/ก/3 จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
           ที่คุรุสภาก าหนด 
34/ข/1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
           มีจิตส านึกสาธารณะ 
           และเสียสละให้สังคม 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

 
 

34/ข/2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
           ของวิชาชีพ 

461 522 ภาวะผู้น าทางวิชาการ                                              2(2-0-4) 
            (Academic Leadership)  
             หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ความเป็นผู้น า ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคม การสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

   Principles, concepts and theories on being leader, leadership, 
academic leadership, transformational leadership, and leader’s behavior, 
leaders and social and global changes, creating culture of academic 
development, and being active learners. 
 

15/ก/1 การเปลี่ยนแปลงของโลกและ 
           สังคมผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
           พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า 

 

22/ก/1 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
          พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า 

28/ก/2 ผู้น า ภาวะผู้น า และภาวะ 
           ผู้น าทางวิชาการ 
28/ข/2 สร้างวัฒนธรรมในการ 
           พัฒนางานวิชาการ และ 
           น าสู่การเป็นบุคคลแห่งการ 
           เรียนรู้ 
30/ก/1 หลักการ แนวคิด ในการ 
           พัฒนาหลักสูตรและ 
           การจัดการเรียนรูเพื่อให้ 
           ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
           และสร้างสรรค์งานได้ 
 30/ก/2 การวัดและการประเมินผล 
           การเรียนรู้ 
30/ข/1 สร้าง ใช้ ประเมิน และ 
           ปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 523 การบริหารงานวิชาการ                                             2(2-0-4) 
            (Academic Affair Administration) 
              หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ความหมายและ
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายของงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลศิ การจัดท าและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  การจัดการเรยีน
การสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค์งาน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

              Principles and concepts of academic affairs administration, 
definition and importance of academic affairs administration, scope of 
academic affairs, academic affairs administration for quality and 
excellence, formulating and developing school curricular, instructional 
and extra- curricular activities to develop students’  critical thinking and 
creativity, instructional supervision, instructional measurement and 
evaluation, curriculum evaluation and development. 
 

15/ก/3 การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการ 
           การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็ม 
           ตามศักยภาพ 
16/ก/2 การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพ 
           และความเป็นเลิศ 
16/ข/3 สามารถบริหารงานวิชาการ 
17/ก/1 พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร 
           สถานศึกษา 
17/ก/2 การจัดการเรียนการสอนและการ 
           การสอนเสริม 
17/ก/3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
17/ข/1 สามารถพัฒนาหลักสูตรและ 
           บริหารการจัดการเรียนการ 
           สอนแนวใหม่ได้ 
17/ข/2 ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการ 
           บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
18/ก/1 บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ 
           กิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา 
           ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการ 
           และคิดเป็น   

22/ก/6 การนิเทศการศึกษา 
24/ก/1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
24/ก/3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
           หลักสูตรสถานศึกษา 
24/ก/4 การประเมินหลักสูตร 
24/ข/1 สามารถพัฒนาหลักสูตร 
           ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
           เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

27/ข//2 สร้างความก้าวหน้าและ 
            พัฒนาวิชาชีพอย่าง   
            ต่อเนื่อง 
28/ข//2 สร้างวัฒนธรรมในการ 
            พัฒนางานวิชาการ และ 
            น าสู่การเป็นบุคคล 
           แห่งการเรียนรู้ 
30/ก//1 หลักการ แนวคิดในการ 
            พัฒนาหลักสูตรและการ 
            จัดการเรียนรู้  
           เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
           วิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
           งานได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

18/ก/2 บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา 
           ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
18/ข/1 สามารถบริหารจัดการให้เกิด 
           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

461 524 การบริหารงานบุคคล                                               2(2-0-4) 
            (Personnel Administration)  
             หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โครงสร้างการบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลากรทางการศึกษา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน 
มนุษย์สัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
บริหารงานบุคคล การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู 

   Principles, concepts and theories in personnel administration,  
human resource management, personnel administration structure, related 
laws and regulations on educational personnel administration, human 
resource planning, compensation management, human relations, 
performance appraisal, personnel administration information technology, 
teacher empowerment and development. 
 
 
 

16/ก/5 การบริหารงานบุคคล 
 

23/ก/3 การบริหารงานบุคคล 28/ก/5 การเสริมแรง การสร้าง 
           พลังอ านาจ และการพัฒนา 
           ศักยภาพครู 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 525 การบริหารงานทั่วไป                                                2(2-0-4) 
            (General Administration) 
              หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การจัดระบบงาน
ธุรการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้               
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ การสร้างและบริหาร
เครือข่ายทางการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหารโดยใช้คณะกรรมการสถานศึกษา 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไป 

              Principles and concepts in general administration, office 
operation systems, management of learning sources and environment to 
promote learning management, educational resources mobilization, 
school plant management, creating and managing educational networks, 
community and school relations, student care system management, 
enhancing discipline, morals, ethics and harmony, school board 
management, and related laws and regulations on general 
administration. 

15/ก/2 การะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15/ก/6 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 
           กับชุมชนและท้องถิ่น 
15/ข/1 สามารถระดมทรัพยากรเพื่อ 
           การศึกษา 
15/ข/2 สามารถบริหารการศึกษาและ 
           สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
           และท้องถิ่นได้ 
16/ก/3 การบริหารแหล่งเรียนรู้และ 
           สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 
           การจัดการเรียนรู้ 
16/ก/6 การบริหารงานวิชาการ  
           และอาคารสถานท่ี 
16/ข/3 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
           เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
18/ก/3 บริหารจัดการให้เกิดการดูแล 
           ช่วยเหลือผู้เรียน 
18/ข/1 การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
18/ข/2 สามารถส่งเสริมวินัย  คุณธรรม 
          จริยธรรม และความสามัคคีใน 
          หมคูณะ 

22/ก/2 การระดมทรัพยากร 
           เพื่อการศึกษา 
22/ก/3 การบริหารงานระบบเครือข่าย 
22/ข/1 สามารถบริหารงานระบบ 
           เครือข่าย  
24/ก/2 การบริหารแหล่งเรียนรู้และ 
           สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ 
           จัดการเรียนรู้ 
 

 

29/ก/2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพ 
          การศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 526 การบริหารงบประมาณ                                              2(2-0-4) 
             (Finance Administration) 
              หลักการและแนวคิดในการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การบริหาร
การเงินและการจัดท าบัญชี ประเภทของงบประมาณ การจัดระบบและการใช้
งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน การบริหาร
พัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย การจ าหน่ายครุภัณฑ์การ
เก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน 

              Principles and concepts in administration of educational 
finance, finance and accounting, financial categories, financial systems 
and implementation in accordance with agency plans or projaets, 
materials and equipments management, materials and equipments 
procurement, budgeting equipment distribution, materials and 
equipment maintenance, and related laws and regulations of financial 
management. 
 
 
 
 
 
 

16/ก/6 การเงิน พัสด ุ 22/ก/2 การระดมทรัพยากรเพื่อ 
           การศึกษา 

29/ก/2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพ 
          การศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 527 การประกันคุณภาพการศึกษา                                      2(2-0-4) 
            (Educational Quality Assurance) 
             หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง การก ากับ การติดตามและการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 

   Principles and processes in educational quality assurance, 
internal educational quality assurance system, external educational 
quality assurance system, self-assessment reporting, monitoring, follow-
up and evaluation of educational quality assurance, and the implication 
of educational assurance for developing educational quality and 
schools. 

 
 
 
 
 
 
 

19/ก/1 หลักการและกระบวนการใน 
           การประกันคุณภาพการศึกษา 
19/ก/2 การประกันคุณภาพภายในและ 
           ภายนอก 
19/ข/1 สามารถจัดท ารายงานผลการ 
           ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
           เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
19/ข/2 น าผลการประกันคุณภาพ 
           การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา 
           สถานศึกษา 

 

22/ข/2 สามารถบริหารการศึกษา  
           และก ากับ ติดตาม ส่งเสริม  
           และประเมินสถานศึกษา 
24/ข/2 ติดตาม ประเมินผล รายงาน  
           และน าผลการประเมินมาใช้ 
           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
25/ก/1 ระบบการประกันคณุภาพ 
          การศึกษาท้ังภายในและ 
          ภายนอก 
25/ก/2 การก ากับติดตามการประกัน 
           คุณภาพการศึกษา 
25/ข/1 สามารถก ากับติดตามการ 
           ประกันคุณภาพการศึกษา 
25/ข/2 น าผลการประกันคุณภาพ 
           การศึกษาไปใช้เพือ่พัฒนา 
           การศึกษา 
 
 
 
 

33/ก/2 ระบบการประกันคุณภาพ 
           การศึกษาท้ังภายใน 
           และภายนอก  
33/ข/2 น าผลการประกันคุณภาพ 
           การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา 
           สถานศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 528 กฎหมายการศึกษา                                                      2(2-0-4) 
            (Educational Laws) 
            ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย กฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและการปฏิบัติงานทางการศึกษา พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎกระทรวง หลักการที่ได้มาจากกระบวนวิธีทาง
กฎหมายในการออกระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 

  Legal basic knowledge, constitutional laws and laws related to 
educational administration and practices, acts, edicts, regulations, rules, 
ministerial regulations, principles of law processes for school regulation 
and education offices. 

16/ก/7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
           และผู้บริหารสถานศึกษา 

 

23/ก/4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
           การศึกษาและผู้บริหาร 
           การศึกษา 

 

27/ก/4 กฎหมายและระเบียบที่ 
          เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
          และศึกษานิเทศก ์

461 529 นโยบายและการวางแผนการศึกษา                                   2(2-0-4) 
            (Policy and Educational Planning) 
             หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย การก าหนดนโยบาย   การ
วางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นใน
สังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา 
              Principles and concepts in policy management, policy formulating, 
planning, strategies setting, and policy implementation in accordance with school 
contexts, educational policy analysis, relevance of educational systems to other 

16/ก/8 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ   
           และประสิทธิผลการบริหาร 
           สถานศึกษา 
16/ข/1 สามารถก าหนดนโยบาย แผน 
           กลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้ 
           สอดคล้องกับบริบทของ 
           สถานศึกษา 

23/ก/6 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
           และประสิทธิผลการบริหาร 
           การศึกษา 
23/ข/1 ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ 
           และน าไปสูการปฏิบัติให้ 
           สอดคลองกับบริบทของ 
           หน่วยงานทางการศึกษา 

29/ก/1 นโยบายการศึกษาและการ 
          เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ 
          ระบบอ่ืนในสังคม   
29/ก/2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพ 
          การศึกษา 
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หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

systems in society, the policy of social systems, planning for developing 
educational effectiveness and efficiency in school administration. 
 

461 531 หลักและทฤษฎีการบริหาร                                          2(2-0-4) 
            (Principles and Theories in Administration)  
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร กระบวนการและหน้าที่ใน
การบริหาร การบริหารองค์กร/ส านักงาน/องค์คณะบุคคล การจัดการความรู้ใน
องค์กรการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

             Principles, concepts, and theories in administration; processes 
and functions of administration, organization/  office/ commission party 
management, knowledge management in educational organization, risk 
and conflict management, application of principles concepts and 
theories, and administrative processes based on macro and geosocial 
contexts. 
 
 
 
 
 

14/ก/2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
          การบริหารสถานศึกษา 
15/ก/4 การบริหารความเสี่ยงและ 
          ความขดัแย้ง 
15/ก/5 ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 
          เพื่อนร่วมงาน 
16/ก/1 ทฤษฎีหลักการกระบวนการ 
          และหน้าท่ีในการบริหาร 
16/ข/2 เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และ 
           กระบวนการบริหารให ้
           สอดคล้องกับบริบทมหภาค 
           และภูมิสังคม 

21/ก/2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
           การบริหารการศึกษา 
22/ก/4 การบริหารความเสี่ยงและ 
           ความขัดแย้ง  
22/ก/5 ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 
           เพื่อร่วมงาน   
23/ก/1 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ  
           และหน้าท่ีในการบริหาร 
23/ก/2 การบริหารองค์การส านักงาน  
           และองค์คณะบุคคล 
23/ข/2 เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ  
           และกระบวนการบริหาร 
           ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาค 
           และภูมิสังคม 
 
 

 

33/ก/1 การบริหารจัดการการศึกษา 
33/ข/1 สามารถบริหารจัดการ 
          การศึกษา 
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หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 532 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                   2(2-0-4) 
              เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน                              
            (Innovation and Information Technology for  
            Administration and Instruction) 
             หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์และการ
ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน 

  Principles, concepts in innovations and information technology, 
information technology for communication, designing innovations and 
information technology for administration and instruction, application and 
evaluation of innovations and information technology for administration and 
instruction. 

 
 
 
 
 
 

16/ก/4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
          สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
          และการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/ก/5 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
           สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
           และการเรียนรู้ 
23/ข/3 สามารถบริหารเทคโนโลยี 
           สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
           และการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32/ก/1 หลักการ แนวคิด  
           การออกแบบสื่อ นวัตกรรม 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           เพื่อการเรียนรู้ 
32/ก/2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
           การสื่อสาร 
32/ข/1 ประยุกต์ใช้ และการ  
           ประเมินสื่อนวัตกรรม  
           เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           เพื่อการเรียนรู้ 
32/ข/2 สามารถใช้เทคโนโลยี 
           สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
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หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 533 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                                         3(0-6-3) 
            (Professional Practicum in Educational Administration) 
             การฝึกปฏิบัติ ในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา           
ตามมาตรฐาน สาระความรู้และสมรรถนะในแต่ละมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภา
ก าหนด มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาไม่น้อย
กว่า 90 ช่ัวโมง (15x6 ช่ัวโมง) ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา          
ร้อยละ 50 และฝึกการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 รวมถึงการฝึกความเป็นผู้น าการ
จัดกิจกรรม 

    Practicum in school and educational administration regarding 
minimum requirement of knowledge and competency standards of the 
Teachers’ Council of Thailand, including extra activity planning for school 
and educational administrators, at least 90 hours (15x6 hours) internship 
consisting of 50%  in school administration and 50%  in educational 
administration and leader training on educational administration 
activities. 
 
 
 
 

14/ก/1 จิตวิญญาณ อุดมการณ์ผู้บริหาร 
14/ก/2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
          การบริหารสถานศึกษา 
14/ก/3 ความเป็นมืออาชีพ 
14/ข/1 มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและมีแนว 
          ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

 

21/ก/1 จิตวิญญาณ อุดมการณ์ผู้บริหาร 
21/ก/2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
          การบริหารสถานศึกษา 
21/ก/3 ความเป็นมืออาชีพ 
21/ข/1 มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและมีแนว 
          ทางการพัฒนาเป็นผู้บริหาร 
          มืออาชีพ 

 

27/ก/2 ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
          ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
29/ก/1 นโยบายการศึกษาและ 
          การเชื่อมโยงระบบการศึกษา 
          กับระบบสังคมอื่นในสังคม 
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หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 547 การนเิทศการศึกษา                                                     2(2-0-4) 
            (Educational Supervision) 
               หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การจัดการ
ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศการศึกษาตามบริบทมหภาค
และภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาหรือโครงการนิเทศการศึกษา 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาหรือโครงการนิเทศการศึกษา การส่งเสริม
ให้ครูมีความตระหนักและมองเห็นประโยชน์ของการนิเทศการศึกษา จิตวิทยาการนิเทศ
และการสื่อสาร การเลือกใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลาย การประเมินและปรับปรุง
แผนการนิเทศ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การ
นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

  Principles, concepts and practices in educational supervision, 
knowledge management in educational supervision, developing 
educational supervision plans based upon macro and geosocial contexts, 
formulating action plans for educational supervision or  educational 
supervision projects, promoting teachers’  awareness of advantages of 
supervision and psychology in supervision and communication, 
application of supervision techniques,  evaluation and improvement of 
supervision plan, employing and producing research for developing 
supervisory innovation, supervision for instruction development, and  
evaluation of educational supervision.  

15/ก/3 การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการ 
           การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโต 
           เต็มศักยภาพ 
15/ก/5 ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 
           เพื่อนร่วมงาน 

 

21/ก/2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
           การการบริหารการศึกษา 
22/ก/5 ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 
           เพื่อนร่วมงาน 
 

 

27/ก/3 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ 
           การนิเทศการศึกษา 
 
27/ข/1 สร้างศรัทธาผู้รับการนิเทศ 
           เพื่อให้ตระหนักและ  
           มองเห็นประโยชน์    
 
28/ก/1 หลักการ แนวคิด  
           ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ 
 
28/ก/3 จิตวิทยาการนิเทศและ 
           การสื่อสาร 
 
28/ก/4 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
           แนวคิดทฤษฎี และผลงาน 
           ทางวิชาการ 
 
28/ข/1 ใช้เทคนิคนิเทศอย่าง 
           หลากหลายด้วยความเป็น 
           กัลยาณมิตร 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

   29/ก/3 การพัฒนาแผนการนิเทศ 
           ตามบริบทมหภาคและ 
           ภูมิสังคม 
 
29/ก/4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
          นิเทศโครงการและการน าสู่ 
          การปฏิบัต ิ
29/ข/1 สามารถวางแผนพัฒนา 
           คุณภาพการศึกษา และ 
           พัฒนาแผนการนิเทศที่น าสู่ 
           การปฏิบัติได้จริง 
29/ข/2 ประเมินและปรับปรุง 
           แผนนิเทศ 
30/ข/2 นิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
           การจัดการเรียนรู้ 
           และการวัดประเมินผล 
31/ก/2 การใช้และผลิตงานวิจัย 
          เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
          การนิเทศ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 591 วิทยานิพนธ์                                  (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
              การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคลเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการ
บริหารการศึกษา ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 

              Students’ individual research to acquire a body of knowledge 
in educational administration based upon the students’ interests. 
 

 
14/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 

 
21/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 

 
31/ข/1 สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
31/ข/2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ 
           ในการพัฒนาคุณภาพ 
           การศึกษา 

461 592 วิทยานิพนธ์                                  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
             การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการ
บริหารการศึกษา ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 
             Students’  individual research to find a body of knowledge in 
educational administration based upon the students’ interests. 
 
 
 
 
 
 
 

14/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

21/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

31/ข/1 สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ 
           พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
31/ข/2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ 
           ในการพัฒนาคุณภาพ 
           การศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวดที่ 2  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวดที่ 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

หมวดที่ 4  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

461 593 การค้นคว้าอิสระ                               (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 
              การศึกษาเฉพาะรายบุคคลเพื่อค้นหาองค์ความรู้ ใหม่ทางการบริหาร
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย การน าเสนอและรายงานผลการค้นคว้าภายใต้การ
บรรยาย การแนะน า การดูแล และการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
              Independent study to find a body of knowledge in educational 
administration through research methodology, research finding 
presentation and reporting under advisor’ s guidance, consultation, and 
monitoring. 

14/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

21/ก/4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

31/ข/1 สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ 
          พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
31/ข/2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้  
           ในการพัฒนาคุณภาพ 
           การศึกษา 
 

 

 

 


