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หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    ภาษาอังกฤษ  :  Master of Education Program in Educational Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    ชื่อย่อ  (ไทย)  :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education (Educational Administration) 
    ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Administration) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
    - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
        เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  
ไม่เกิน 5 ปี 
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    5.2 ภาษาท่ีใช้ 
        ภาษาไทย และเอกสาร ต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 
        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    5.6 การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 
        ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    - หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
    - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
    - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
    - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
    - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
    - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษา 
    8.2 นักวิชาการทางการศึกษา 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา  บุญส่ง 
 

3760100721468 รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 
ค.ม. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2522 

2. นางสาวอัญชนา  พานิช 
 

3769800094529 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2529 

3. นายอภิชาติ  เลนะนันท์ 3709700019851 
 

อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 
ค.บ. (พลศึกษา), วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2531 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้สรุปผลการจัดการศึกษา
ในช่วงที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ า 
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจ านวนไม่น้อย  
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณ 
ก าลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น  
ประเทศไทยยังประสบปัญหา คุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษาและบริการด้าน
สาธารณสุข ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าและต้ องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศ 
ต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ ากว่าสาขา  
การผลิตและบริการอ่ืนๆ มาก จึงเป็นความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหา
ด้านคุณภาพดังกล่าว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงและขาดความเป็นธรรม  
ในด้านอ่ืนๆ อีกมากมายที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่าง 
คนจนกับคนรวย มีแนวโน้มดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหา
การใช้อย่างสิ้นเปลือง ร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและสิ่ งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ในประเด็นด้านความมั่นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน ปัญหาสะสม  
มานาน และขยายวงกว้างจากเดิม จนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ สร้างความขัดแย้งในชาติ และปัญหาความเห็นต่ าง 
ทางความคิดของคนในชาติก่อให้ เกิด ความขัดแย้งที่มีรากฐานความแตกต่างทางความคิด  
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และปัญหาสถานการณ์  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
ได้ค านึงถึงศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง 
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กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาส าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัยเพราะครอบครัวไม่มี 
ความรู้และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา  
เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะ  
ที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า นอกจากนั้นประเทศไทยก็มีความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  
และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น
ตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษา 
        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-
2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่าให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21” มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 
จัดการศึกษา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 
    12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร 
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันในเวทีโลก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560 -2579) โดยการผลิตบุคลากร 
ด้านการบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการผลิต
บัณฑิต 
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    12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียม 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติ 4) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชนและสังคม 5) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่ าของการอนุรักษ์เผยแพร่ สู่สากล 
และ 6) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการหรือส านักบริหารยุทธศาสตร์  
เป็นกลไกด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพ่ือให้การผลิต
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษาสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้างต้น หลักสูตรจึงต้องพัฒนา
และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา มีสมรรถนะและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ มีความรอบ
รู้ สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติ สามารถใช้หลักการและระเบียบ
วิธีการวิจัยทางการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพทางการศึกษาก าหนด ตลอดจน  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสามารถรู้ เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
    ไม่มี 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
        ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาประเทศ 
    1.2 ความส าคัญ 
        จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
เห็นสมควรในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ให้มี        ความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) 
ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาบัณฑิต  
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
    1.3 วัตถุประสงค์ 
        1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา และบริหารการศึกษา 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถท างานเป็นทีมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
        1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงกลยุทธ์
และมีบุคลิกภาพของนักบริหารมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและสังคม 
        1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาไปใช้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    แผนพัฒนาปรับปรุง (ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ หลักฐาน 
1. ปรับปรุงหลักสูตร    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

- ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรโดยมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 

- ระดับความส าเร็จของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนา ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
- รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 
- เอกสารการรับรอง/
เห็นชอบหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด ตลอดจนองค์กร/
หน่วยงานพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหาร และความ
ต้องการของผู้เรียน บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

- ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพที่
สภาวิชาชีพก าหนด 
ตลอดจนองค์กร/
หน่วยงานพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหาร และ
ความต้องการของ
ผู้เรียน บัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 
- ติดตามการเปลี่ยน 
แปลงความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ระดับความส าเร็จของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพที่สภา
วิชาชีพก าหนด ตลอดจน
องค์กร/หน่วยงานพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหาร และ
ความต้องการของผู้เรียน 
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความ    
พึงพอใจของบัณฑิตต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

- เอกสารการรับรอง/
เห็นชอบหลักสูตร 
- รายงานผลการ
ประเมินความ      
พึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 
- รายงานความ      
พึงพอใจต่อคุณภาพ
การเรียนการสอน
ของหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางการ
บริหารการศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาด้าน
ผลงานทางวิชาการ 
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

- ผลงานทางวิชาการ 
- วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
        ระบบการจัดการในระดับหน่วยกิตทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่มี 
การปรับปรุงภายหลัง 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
        2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
            ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดเรียนรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม 
        2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
            1) จ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน 
                ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 
            2) ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน 
                ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา 
        2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
            1) การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ  
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และท่ีมีการปรับปรุงภายหลัง 
            2) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และท่ีมีการปรับปรุงภายหลัง 
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    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรองมาตรฐานการศึกษา 
        2.2.2 มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        2.3.1 การปรับตัวจากการท างานมาเป็นการศึกษาและวิจัยในมหาวิทยาลัย 
        2.3.2 นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศน้อยและยัง 
ไม่สามารถสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้ 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า 
        2.4.2 จัดการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
        รับปีละ 30 คน คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาปีละ 30 คน 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 - 
ชั้นปีที่ 2 0 30 30 30 30 - 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 - 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 30 

 
    2.6 งบประมาณตามแผน 
        2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(แบบเหมาจ่าย) 

1,260,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 

รวมรายรับ 1,260,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 
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        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบด าเนินการ 720,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 820,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 
 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 1,260,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 21,000 21000 21000 21000 21000 

 
    2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
        ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน โดยผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียน และมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
        การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และท่ีมีการปรับปรุงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
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รายการ แผนการเรียน ก2 
1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3. หมวดฝึกประสบการณ์การบริหาร 3 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวมทั้งสิ้น 45 หน่วยกิต 
 
        3.1.3 รายวิชา 
            1) หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 จ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
                    1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
                    1061102  หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
                    1061103 สถิติวิจัยขั้นสูง     3(3-0-6) 
                    1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
                    1061105  นักบริหารมืออาชีพ    3(3-0-6) 
                    1061106  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
                    1061107  การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3-0-6) 
                    1061108 การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริม 3(3-0-6) 
                       คุณภาพการศึกษา  
            2) หมวดวิชาเลือก วิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
                    1061201 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
                    1061202  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
   1061203  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
   1061204  มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร   3(3-0-6) 
   1061205  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการบริหาร 3(3-0-6) 
                       การศึกษา 
   1061206  การนิเทศการศึกษา    3(3-0-6) 
   1061207  ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตร์พระราชา   3(3-0-6) 
   1061208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
   1061209  การบริหารการเงินและพัสดุ   3(3-0-6) 
   1062210  การบริหารและประเมินโครงการ   3(3-0-6) 
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   1062211 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  3(3-0-6) 
   1062212  การศึกษาอิสระ     3(150) 
   1062214 สัมมนาการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
            3) หมวดฝึกประสบการณ์การบริการ ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   1062213 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา  3(135) 
            4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 
   1062301 วิทยานิพนธ์ 1     3 หน่วยกิต 
   1062302 วิทยานิพนธ์ 2     9 หน่วยกิต 
        3.1.4 แผนการศึกษา 
            แผนการศึกษาของหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1061101  บรบิทและแนวโน้มทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
1061102  หลกัการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา  
1061103  สถิติวจิยัข้ันสงู  
1061107  การวจิยัเชงิคุณภาพ  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 12 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1061104  วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
1061105  นักบริหารมืออาชีพ  
1061106  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  
1061108  การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 12 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1062301  วิทยานิพนธ์ 1  
1062213  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
……………   (เลือก) 
...............   (เลือก) 

3 หน่วยกิต 
3(135) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1062302 วิทยานิพนธ์ 2 9 หน่วยกิต 
 

        3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
            ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ  
องค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการบริหารการศึกษา (ภาคผนวก ข.) ดูในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

    3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาสถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

ค.ม. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2522 

6 6 6 6 

2. ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2529 

6 6 6 6 

3.  ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 
ค.บ. (พลศึกษา), วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2531 

6 6 6 6 

 
        หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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        3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 6 6 6 
2. ผศ.ดร.มณฑา  จ าปาเหลือง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 6 6 6 6 
3.  ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 6 6 6 
4. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 6 6 6 6 
5. ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 6 6 6 
6. ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 6 6 6 
7.  ดร.นวรัตน์  ประทุมตา ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6 6 6 6 
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        3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

1. รศ.นิภา  เพชรสม ค.ม. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 6 6 6 
2. ดร.ไพรัช  มณีโชติ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 6 6 6 
3. รศ.ดร.ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 6 6 6 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
    โดยการสร้างประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอน รวมทั้ง
ปัญหาขององค์การ การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอ่ืนๆ  
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด และมีการศึกษานอกสถานที่ 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        4.1.1 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การติดตาม 
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ 
        4.1.2 มีความช านาญในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีทักษะการเลือกใช้ 
และสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
        4.1.3 มีความสามารถในการบริหารบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา 
    4.2 ช่วงเวลา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน จัดบางเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 3(135) หน่วยกิต 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        1062301 วิทยานิพนธ์ 1                                                                  3 หน่วยกิต 
        เขียนโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา โดยอาศัยเทคนิค
วิธีวิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
        1062302 วิทยานิพนธ์ 2                                                              9 หน่วยกิต 
        ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย  
และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
    5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
        นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการท าวิทยานิพนธ์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือ โปรแกรมทางสถิติในการท าวิทยานิพนธ์ สามารถเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ใหม่ๆ 
ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
    5.3 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 จ านวน     
9 หน่วยกิต 
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    5.4 จ านวนหน่วยกิต 
        12 หน่วยกิต 
    5.5 การเตรียมการ 
        5.5.1 มีการก าหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน 
        5.5.2 มีการก าหนดขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อและกรรมการที่ปรึกษา 
        5.5.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        5.5.4 จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลวิทยานิพนธ์  
        5.5.5 จัดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร 
    5.6 กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นรายคน จากการเรียนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นธรรม มีจติสาธารณะ - มีการจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดท า

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
จิตส านึกสาธารณะ  

มีความรู้ระบบ หลักการในศาสตร์บริหาร
การศึกษาทั้งโลกตะวันออกและตะวันตก   

- ก าหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยจัดท าโครงการ 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 

มีความรู้กว้าง มีความเข้าใจประวัติ ปรัชญา
การศึกษา และนโยบายการศึกษาของไทย 
อาเซียน และสากล 

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน 
ได้แก่ รายวิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
- มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ ยวกับการบริหาร
การศึกษาเพ่ิมเติม 
- มีการสืบค้นข้อมูล เกี่ ยวกับความรู้  ปรั ชญา
การศึกษา นโยบายการศึกษาของไทย อาเซียน 
แ ล ะ ส า ก ล  โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  
และน าเสนอผล 

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
สามารถน าการวิจัยมาใช้ในการบริหารได้ 

- ก าหนดไว้ในรายวิชาวิทยาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 
- มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
การบริหารการศึกษาและน าไปใช้ 

มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์  
คิดวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

- ก าหนดไว้ในรายวิชา ได้แก่ รายวิชานโยบายและ
การวางแผนพัฒนาการศึกษา รายวิชาการประกัน
คุณภาพการศึกษา รายวิชานักบริหารมืออาชีพ 
เป็นต้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการ บริหารคน บริหารทรัพยากร
การศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดไว้ในรายวิชา ได้แก่ รายวิชาหลักการ ทฤษฎี 
และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา รายวิชาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา รายวิชาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา เป็นต้น 

มีความสามารถในการสื่อสารความคิด  
มีมนุษยสัมพันธ์  และมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์

- ก าหนดไว้ในรายวิชา ได้แก่ รายวิชาผู้น าทางวิชาการ 
และการพัฒนาหลักสูตร รายวิชาการนิเทศการศึกษา 
รายวิชานักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1) ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
            2) มีความรับผิดชอบสูงในการตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมได้  
        2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1) ให้พัฒนาโครงการและกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา 
            2) ใช้กรณีศึกษาเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์จากสถานการณ์จริง 
            3) ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยมอบหมายให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการช่วยเหลือกัน
ในการเรียน 
        2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนที่แสดงออกทางคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจิตส านึกสาธารณะ 
            2) ประเมินผลจากโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา 
    2.2  ความรู้ 
        2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            1) มีความรู้และเชี่ยวชาญแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบและกลไกในศาสตร์การบริหาร  
การศึกษาของซีกโลกตะวันตก และตะวันออก  
            2) มีความรู้กว้าง มีความเข้าใจประวัติและปรัชญาการศึกษา นโยบายการศึกษาของไทย 
อาเซียนและสากล  
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            3) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สถิติ การวัดประเมินผลและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาได้ 
        2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            1) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมในการเรียนการสอน เช่น การใช้
จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (E-mail) การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 
            2) เรียนรู้จากการวิจัย (Research based learning) 
            3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
            4) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
            5) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
            6) เรียนรู้จากการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา 
        2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การแสดงความคิดเห็น การร่วม
อภิปราย และการวิพากษ์ 
            2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
            3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
            4) ประเมินจากการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ 
    2.3 ทักษะทางปัญญา 
        2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ทางการ
บริหารการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์  
            2) มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุกและสร้างสรรค์ มุ่งมั่น
ความส าเร็จและมีความสามารถในการชี้น าสังคม 
            3) มีความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ สามารถน าความรู้และผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือ 
การบริหารและพัฒนาได้ 
        2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) ใช้กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์ 
            2) เรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยการมอบหมายงานให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือช่วยเหลือกัน  
ในการเรียน 
            3) เรียนรู้จากการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา 
            4) เรียนรู้จากการวิจัย 
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            5) เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
        2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
            2) ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
            3) ประเมินจากการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการที่น าเสนอ 
            4) ประเมินจากการน าเสนองานในชั้นเรียน 
    2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            1) มีทักษะในการบริหารตนเอง การท างานเป็นทีม เข้ากับผู้ อ่ืนได้ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนได้ บริหารความขัดแย้ง  
และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
            2) มีมนุษย์สัมพันธ์ เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม อดทนและมีความยืดหยุ่น  
            3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กรและปัญหาหลักๆ ขององค์กรและเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
        2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
            1) เรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
            2) ใช้กรณีศึกษา 
            3) เรียนรู้จากการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
            4) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและฝึกแก้ปัญหาในสถานศึกษาจริง 
        2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
            1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
            2) ประเมินผลส าเร็จจากการปฏิบัติของนักศึกษา  
            3) ประเมินผลจากแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่น าเสนอ 
            4) ประเมินผลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างาน 
    2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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            1) เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงโดยใช้ความรู้ทางสถิติ  
วิจัยและการวัดประเมินผลมาบริหารและพัฒนางานได้  
            2) มีทักษะในการสื่อสารความคิด ยืนหยัดและโต้แย้งตามหลักวิชาการ สร้างแรงจูงใจ  
โน้มน้าวผู้ฟังได้ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            3) มีทักษะการใช้และรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ในการบริหาร  
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กรได้  
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1) เรียนรู้จากการวิจัย 
            2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมในการเรียนการสอน 
            3) เรียนรู้จากการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา 
            4) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
            5) เรียนรู้จากการน าเสนอผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
            2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  
            3) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
            4) ประเมินผลพฤติกรรมจากการสังเกต 
    2.6 ทักษะการบริหารการศึกษา 
        2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา 
            1) มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การติดตาม 
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
            2) มีความช านาญในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีทักษะการเลือกใช้ 
และสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์  
            3) มีความสามารถด้านการบริหารบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา 
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา 
            1) เรียนรู้จากการวิจัย 
            2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมในการเรียนการสอน 
            3) เรียนรู้จากการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา 
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            4) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
            5) เรียนรู้จากการน าเสนอผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา 
            1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
            2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  
            3) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
            4) ประเมินผลพฤติกรรมจากการสังเกต 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
    แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวด  
ที่ 4 ข้อ (2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผล 
การเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้ 
    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
    คุณธรรม จริยธรรม 
    1) ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
    2) มีความรับผิดชอบสูงในการตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมได้  
    ความรู้ 
    1) มีความรู้และเชี่ยวชาญแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบและกลไกในศาสตร์การบริหารการศึกษา
ของซีกโลกตะวันตก และตะวันออก 
    2) มีความรู้กว้าง มีความเข้าใจประวัติและปรัชญาการศึกษา นโยบายการศึกษาของไทย อาเซียน 
และสากล 
    3) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สถิติ การวัดประเมินผลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาได้ 
    ทักษะทางปัญญา 
    1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ทางการบริหาร
การศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 
    2) มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุกและสร้างสรรค์ มุ่งมั่นความส าเร็จ
และมีความสามารถในการชี้น าสังคม 
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    3) มีความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ สามารถน าความรู้และผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือการบริหาร
และพัฒนาได้ 
    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) มีทักษะในการบริหารตนเอง การท างานเป็นทีม เข้ากับผู้อื่นได้ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนได้  บริหารความขัดแย้ง 
และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
    2) มีมนุษย์สัมพันธ์ เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม อดทนและมีความยืดหยุ่น 
    3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กรและปัญหาหลักๆ ขององค์กรและเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงโดยใช้ความรู้ทางสถิติ  วิจัย 
และการวัดประเมินผลมาบริหารและพัฒนางานได้  
    2) มีทักษะในการสื่อสารความคิด ยืนหยัดและโต้แย้งตามหลักวิชาการ สร้างแรงจูงใจ โน้มน้าว 
ผู้ฟังได้ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3) มีทักษะการใช้และรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ในการบริหาร พัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาองค์กรได้ 
    ทักษะการบริหารการศึกษา 
    1) มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
    2) มีความช านาญในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  มีทักษะการเลือกใช้ 
และสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์  
    3) มีความสามารถด้านการบริหารบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเลือก 

 ความรับผิดขอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
บริหารการศึกษา 

 

รายวิชา 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาบังคับ                  

1061101  1061101    บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาใน 
1061101    ศตวรรษท่ี 21 

                 

1061102  1061102    หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหาร 
1061102    การศึกษา 

                 

1061103   1061103    สถิติวิจัยขั้นสูง                  

1061104  1061104    วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                  

1061105  1061105    นักบริหารมืออาชีพ                  

1061106  1061106    ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร                   
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 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
บริหารการศึกษา 

 

รายวิชา 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1062107    การวิจัยเชิงคุณภาพ                  

1062108    การประกันคุณภาพการศึกษาและการ   
1062108    ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

                 

วิชาเลือก                  

1061201    นโยบายและการวางแผนพัฒนา 
1061201    การศึกษา        

                 

1061202    การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนา 
1061202    องค์การ 

                 

1061203    ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา                  

1061204    มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร                  

1061205    การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 
1061205    ทางการบริหารการศึกษา  

                 

1061206    การนิเทศการศึกษา                  
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 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
บริหารการศึกษา 

 

รายวิชา 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1061207    ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตร์ 
1061207    พระราชา 

                 

1061208    การบริหารทรัพยากรมนุษย์                  

1061209    การบริหารการเงินและพัสดุ                  

1062210    การบริหารและประเมินโครงการ                  

1062212    การศึกษาอิสระ                  

1062214    สัมมนาการบริหารการศึกษา                  

หมวดฝึกประสบการณ์การบริหาร                  

1062213    ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา                  

วิทยานิพนธ์                  

1062301    วิทยานิพนธ์ 1                  

1062302    วิทยานิพนธ์ 2                  
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หมวดที่ 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และท่ีมีการปรับปรุงภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
        2.2.1 ภาวะการท างานของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
        2.2.2 การตรวจสอบจากผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 
ที่มีมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท างานอยู่ โดยการ  
ขอสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษา 
และเข้าท างานในหน่วยงานนั้นๆ 
        2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
        2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
        2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 
ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2553 และท่ีมีปรับปรุงภายหลัง 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในนโยบายของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน 
    1.2 ก าหนดให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม ความทันสมัยทางวิชาการ  
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และปรับองค์ความรู้ให้เท่าทันความก้าวหน้าทางสังคมวิชาการ โดยการ
เข้าร่วม งานประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการตลอดจนการวิจัย 
บทความทางวิชาการ เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมพูนทักษะในการน าความรู้สู่การเรียน  
การสอน 
        2.1.2 การเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
        2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันแวดวงวิชาการ  
โดยการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลงานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
จากภายนอกเข้าสู่สาขาวิชา 
        2.2.2 ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยในศาสตร์ 
ที่เก่ียวเนื่องกับสายงานการบริหารการศึกษา 
        2.2.3 กระตุ้นให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการวิชาการ  
แก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ 
        2.2.4 สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
การด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2561) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์  
5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และหลักสูตร 
มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
        1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไป 
ตามเกณฑ์ฯ และข้อก าหนดของหลักสูตร 
        1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพ ดังนี้ 
        2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตร 
มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ ใช้บัณฑิต  ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
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 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
3. นักศึกษา 
    หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
        3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อม 
ให้กับนักศึกษาโดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  
        3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
        3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษา  
ได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่ 
และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ที่ครอบคลุมประเด็นระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
    4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการ 
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
    4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
        5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาและมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
        5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีระบบและกลไก 
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนด
ผู้สอน การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
        5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร  
ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
        5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผล 
การด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เ พ่ือให้มีปริมาณเพียงพอ 
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรมีคุณภาพพร้อมใช้งานผล  
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ  
และครุภัณฑ์หลักท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
        6.1 ห้องบรรยายจ านวน 3 ห้อง คือ ห้อง 926 ห้อง 933 และห้อง 934 
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        6.2 ห้องปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
        6.3 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
        6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับค้นคว้า จ านวน 30 เครื่อง 
        6.5 Wifi Routers 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
1. การก ากับ 
มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558  

x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x 

2. บัณฑิต 3)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

4)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

  x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
3. นักศึกษา 5)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การรับ

และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 2) การควบคุม 
    ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ 4) มีช่องทางการรับเสนอแนะของนักศึกษาและการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ  

    มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

4. อาจารย์ 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) ระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) ระบบการบริหาร
อาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และ
ผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

7)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วชิาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x 

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

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
5. หลักสูตร การ 

เรียนการสอน  
การประเมิน 
ผู้เรียน 

11)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น (1) การ 
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา (2) การปรับปรุงสาระ 
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา (3) การก าหนดผู้สอน  
(4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการ 
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน (5) การควบคุมหัวข้อ 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
(6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการ 
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา (7) การประเมินผู้เรียน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  
(8) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการ 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

12)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x 

13)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และประสบการณ์ 
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

 15)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
 16)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x 

17)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
 

18)  มีระบบและกลไกด าเนินงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ 
เรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร และผลการ 
ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 15 17 18 
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
        1.1.1 สาขาวิชาฯ จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผน  
กลยุทธ์การสอน ส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
        1.1.2 สาขาวิชาฯ สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 
        1.1.3 ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 
และผลการสอบ 
        1.1.4 สาขาวิชาฯ ปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณี 
ที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา  
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 สาขาวิชาฯ ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามนักศึกษาปีสุดท้าย หรือนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และการเปิดเว็บไซด์ 
(website) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 สาขาวิชาฯ ประเมินหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก ซึ่งดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
    2.3 สาขาวิชาฯ ประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
    4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
        อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิ ดชอบ 
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
        4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
        4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผล      
การประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็น  
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าเสนอประธานสาขาวิชา 
        4.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอ
ต่อคณบดี 
        4.2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2566 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21        3(3-0-6) 
  (Context and Trends Education in the 21st Century) 
    การวิเคราะห์ผลกระทบจากปรัชญาพ้ืนฐานและปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กฎหมาย
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และแนวคิดในการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาไทย สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาประเทศ การสัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษา
ของไทย และต่างประเทศ เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่น าสู่การปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา  
โดยการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 
1061102 หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Principles, Theories and Practices of Educational Administration) 
    ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการ
จัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยและอาเซียน ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยองค์คณะบุคคล และการบริหารโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐาน และการบริหารรูปแบบต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง  
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการ
องค์การรูปแบบต่างๆ การน าเทคนิคและทักษะในการบริหารวัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลง
องค์การมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
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1061103 สถิติวิจัยขั้นสูง                    3(3-0-6) 
  (Statistics for Research) 
    เทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับตัวแปรเชิงพหุ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์การจ าแนก
ประเภท (Discriminant Analysis) การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) Hierarchical Loglinear 
Models การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของข้อมูลแบบตาราง (Bivariate and Multiple 
Analysis of Cross-Classification) โดยสามารถน าผลการใช้คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ได้ 
 
1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา        3(3-0-6)
  (Research Methodology in Educational Administration) 
    ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัย กระบวนการ 
และการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐาน  
และสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาลักษณะ และธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
บริหารการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษา ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์  
และการน าผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

1061105 นักบริหารมืออาชีพ          3(3-0-6)
  (Professional Administrators) 
    การวิเคราะห์คุณลักษณะและพัฒนาวิชาชีพของนักบริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการเป็นผู้มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร มีความใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริห ารและมีหลักธรรมาภิบาล ความสามารถ 
ในการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ความรับผิดชอบต่อผลงาน การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม และมีจิตใจประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพและการมี 
ส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า มีความสามารถ 
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร  
ทางการศึกษา 
 
1061106 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
  (Academic Leadership and Curriculum Development) 
    แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้ น า  พฤติกรรมผู้ น าทางวิชาการ และกระบวนการ 
การจัดระบบงานและการบริหารงานวิชาการ สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นได้ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการ
ประเมินและปรับปรุงการบริหารและการจัดการเรียนรู้ การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การบริหารจัดการให้เกิด
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการระดมทรัพยากร แนวโน้ม และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1061107 การวิจัยเชิงคุณภาพ          3(3-0-6) 
  (Qualitative Research) 
    แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ ความหมาย 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบความคิด
พ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัย
เชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ 
  
1061108 การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 
  (Educational Quality Assurance and Educational Quality  
  Promotion)  
    แนวคิด หลักการ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา  
และระดับอุดมศึกษา การปฏิบัติ การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษา การแก้ปัญหา  
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการ แนวคิดของวงจรคุณภาพ บทบาทของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา การประเมินหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล รายงาน และน าผลการประเมินมาใช้  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1061201 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา        3(3-0-6) 
  (Educational Policy and Planning for Educational Development) 
    วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาและการวางแผนการศึกษา 
กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม กระแสโลก ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผน หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การน า
แผนสู่การปฏิบัติ การประเมินและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



48 
 

1061202 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ        3(3-0-6) 
  (Systems Analysis and Organizational and Development) 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การเชิงระบบ พัฒนาการในการจัดองค์การ
และการจัดการองค์การสมัยใหม่ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการ  
ในการพัฒนาองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติ การพัฒนาองค์การ 
ในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1061203  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา        3(3-0-6) 
  (Leadership for Educational Administration) 
    วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า บทบาท คุณลักษณะและประเภทของผู้น า สังเคราะห์
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและกรณีตัวอย่าง ศึกษาภาวะผู้น าในท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
และพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การการศึกษา 
 
1061204 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร         3(3-0-6) 
  (Human Relations for Administrators) 
    ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ เทคนิค 
และทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน เทคนิค     
การสื่อสารและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือขจัดความขัดแย้ง สังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1061205 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Innovation and Information Management in Educational  
  Administration) 
    องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในแง่ของการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา ความส าคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร การสื่อสาร
และเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การน า
นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการบริหารการศึกษา การบริหารระบบสารสนเทศ  
ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เน้นถึงระบบสารสนเทศ  
ในยุคปัจจุบัน 
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1061206 การนิเทศการศึกษา          3(3-0-6)
  (Educational Supervision) 
    วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และกิจกรรมการนิเทศ และเครื่องมือ 
การนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา การจัดท าโครงการและการประเมิน
โครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ นิ เทศการศึกษา ฝึกปฏิบัติการนิ เทศ 
โดยการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
1061207 ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตร์พระราชา       3(3-0-6) 
  (Royal Initiatives National Development Theories) 
    แนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การน าทฤษฎี  
หรือแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ 
ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
 
1061208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
    วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวโน้ม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา การน าแนวคิด ทฤษฎีและหลัก
พฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
1061209 การบริหารการเงินและพัสดุ         3(3-0-6) 
  (Administration of School Finance and Material) 
    วิเคราะห์แนวคิด ระบบ กระบวนการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
ทางการศึกษา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงินและพัสดุ แนวปฏิบัติ 
ในการจัดท าและบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ การระดมทรัพยากรและทุนในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงินและพัสดุ โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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1062210 การบริหารและประเมินโครงการ         3(3-0-6)
  (Administration and Project Evaluation) 
    วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิควิธีการจัดท า  
การวิเคราะห์ การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลประเมินและการใช้
ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1062212 การศึกษาอิสระ             3(150) 
  (Independent Studies) 
    ค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่สนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซ้ึง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
1061213 การฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา          3(135) 
  (Practicum in Administration) 
    การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา  
และการบริหารการศึกษา การนิเทศภายใน การวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้น า ปัญหาขององค์กร  
การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารในองค์การทางการศึกษา  
 
1061214 สัมมนาการบริหารการศึกษา         3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Administration) 
    วิเคราะห์หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการบริหารการศึกษา การเลือกประเด็นหรือปัญหา
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา การวางแผนการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการสัมมนา 
การจัดสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การน าผลการประเมินมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
 
1062301 วิทยานิพนธ์ 1        3 หน่วยกิต 
  (Thesis 1)  
    วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการบริหารการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาได้จริง และน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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1062302 วิทยานิพนธ์ 2        9 หน่วยกิต 
             (Thesis 2) 
    วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการบริหารการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ ยวกับการบริหาร
การศึกษาได้จริง ส่วนหนึ่งส่วนใดผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร  
ทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาหรือการน าเสนอผลงานวิจัย  
ในที่ประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2561 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in  
                       Educational Administration 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ชื่อย่อ (ไทย)    :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education in Educational  
                        Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Ed. (Educational Administration) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :   Master of Education Program in  
                       Educational Administration 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)    :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ชื่อย่อ (ไทย)     :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Education in Educational  
                        Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  M.Ed. (Educational Administration) 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ                           24  หน่วยกิต 
หมวดที่ 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
หมวดที่ 3 หมวดการฝึกประสบการณ์การบริหาร  3  หน่วยกิต 
หมวดที่ 4 หมวดวิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต 
หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของแต่ละรายวิชา  
 
       รวม              45  หน่วยกิต 

โครงสร้างของหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ                          24  หน่วยกิต 
หมวดที่ 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 
หมวดที่ 3 หมวดการฝึกประสบการณ์การบริหาร  3  หน่วยกิต 
หมวดที่ 4 หมวดวิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต 
 
 
 
       รวม              45  หน่วยกิต 

- ปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 1 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 

หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ                        24 หน่วยกิต 
1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา            3(2-2-5) 
1061102 หลักการ ทฤษฎี แบะปฏิบัติการบริหาร     3(2-2-5) 
             การศึกษา 
1061103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 
1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
1061105 นักบริหารมืออาชีพ                            3(2-2-5) 
1061106 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5)  
1061107 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา         3(2-2-5)  
1061108 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ        3(2-2-5) 
             ทางการบริหารการศึกษา 

หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ                        24 หน่วยกิต 
1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา            3(3-0-6) 
             ในศตวรรษท่ี 21 
1061102 หลักการ ทฤษฎี แบะปฏิบัติการบริหาร     3(3-0-6) 
             การศึกษา 
1061103  สถิติวิจัยชั้นสูง 3(3-0-6) 
1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
1061105 นักบริหารมืออาชีพ                             3(3-0-6) 
1061106 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร    3(3-0-6)  
1061107 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
1061108 การประกันคุณภาพการศึกษาและ           3(3-0-6) 
             การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

- ปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน 
- ปรับให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 1 ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 

1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา    3(2-2-5) 
  (Context and Trends in Education) 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปรัชญาพ้ืนฐานและปรัชญาการศึกษา 
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ กฎหมายการศึกษา และแนวคิดในการจัด
การศึกษาและภูมิปัญญาไทย สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา บทบาท 
ของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา วิเคราะห์
การปฏิรูปการศึกษาของไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียนและสังคม
โลก สัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาของไทย  
และประชาคมอาเซียน 
 

1061101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาใน 3(3-0-6) 
                    ศตวรรษที่ 21     
  (Context and Trends Education in the  
                    21st Century) 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปรัชญาพ้ืนฐานและปรัชญา
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กฎหมายการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และแนวคิดในการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาไทย 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา และการพัฒนาประเทศ การสัมมนาปัญหา 
และแนวโน้มของการจัดการศึกษาของไทย และต่างประเทศ  
เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่น าสู่การปฏิบัติทางการบริ หาร
การศึกษา โดยการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการน า
แผนสู่การปฏิบัติ 

- ปรับให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061102 หลักการ ทฤษฎีและ                   3(2-2-5) 
                    ปฏิบัติการบริหารการศึกษา  
  (Principles, Theories and Practices of  
                    Educational Administration) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการ
เชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้าง
การจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยและอาเซียน 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหาร
โดยองค์คณะบุคคล และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  
และการบริหารรูปแบบต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ฯลฯ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและ
การจัดการองค์การรูปแบบต่าง ๆ การน าเทคนิคและทักษะใน 
การบริหารวัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่การศึกษา 

1061102 หลักการ ทฤษฎีและ                   3(3-0-6) 
                    ปฏิบัติการบริหารการศึกษา   
 (Principles, Theories and Practices of  
                    Educational Administration) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิง
กระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัด
องค์การและการบริหารการศึกษาของไทยและอาเซียน ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารรูปแบบต่างๆ เช่น 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการ
บริหารและการจัดการองค์การรูปแบบต่างๆ การน าเทคนิคและทักษะ 
ในการบริหารวัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 

- ปรับเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
- ปรับตามมติของคณะ 
อนุกรรมการประเมินเพ่ือ
การรับ 
รองปริญญาทางการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา  
ครั้งที่ 5/2561  
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
- 1061103 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 

  (Qualitative Research) 
 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทาง
สังคมและการแสวงหาความรู้ ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กรอบความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดปัญหา
การวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ผลข้อมูล ข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัยเชิง
คุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ 

- ปรับจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการให้นักศึกษามีศักยภาพ
ด้านการวิจัย 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061103 นโยบายและการวางแผนพัฒนา    3(2-2-5)
  การศึกษา 
  (Educational Policy and Planning for  
                    Educational Development) 
 วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการศึกษาและการวางแผนการศึกษา กระบวนการก าหนด
นโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม กระแสโลก ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
การวางแผนการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน การวางแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การน าแผนสู่การปฏิบัติ ประเมินผล   
การใช้แผนพัฒนาการศึกษา 

- - ปรับเป็นวิชาเลือก เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอยู่ในรายวิชาบริบทและ
แนวโน้มทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061104  วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)
     (Research Methodology in Educational  
              Administration) 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของ      
การวิจัย เทคนิคการวิจัย กระบวนการและการออกแบบการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติ
พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาลักษณะ 
และธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
วิ เคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเ พ่ือน าองค์ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์และการน าผล
วิจัยไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1061104  วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6)
     (Research Methodology in Educational  
              Administration) 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของ      
การวิจัย เทคนิคการวิจัย กระบวนการและการออกแบบการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติ
พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาลักษณะ และ
ธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน   
การบริหารการศึกษา ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์และการน าผลวิจัยไปใช้
เพ่ือแก้ปัญหาการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061105 นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
           (Professional Administrators) 
 วิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ 
การพัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้มี จิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร มีความใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์ การ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารและมี
หลักธรรมาภิบาล ความสามารถในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อผลงาน การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
และมีจิตใจประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วม
ในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของการ
เป็นผู้น า เป็นนักบริหารสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1061105 นักบริหารมืออาชีพ  3(3-0-6) 
 (Professional Administrators) 
 วิ เคราะห์คุณลักษณะและพัฒนาวิชาชีพของนักบริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการเป็นผู้มี       จิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร มีความใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์ การเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารและมีหลักธรร
มาภิบาล ความสามารถในการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อ
ผลงาน การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม และมีจิตใจประชาธิปไตย 
จรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนา
สมรรถภาพและบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า เป็นนักบริหารสมัยใหม่ที่มี
ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
การศึกษาในการบริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และการ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนว
ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

- ปรับเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061106 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
    (Academic Leadership and Curriculum 
             Development) 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า พฤติกรรมผู้น า
ทางวิชาการ และกระบวนการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการ  การ พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา           
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุ ง        
การบริหารและการจัดการเรียนรู้  การบริหารกิจการและ
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัด     
การเรียนรู้ การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน การบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ
การพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการระดมทรัพยากร แนวโน้ม 
และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1061106 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
   (Academic Leadership and Curriculum   
             Development) 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า พฤติกรรมผู้น าทาง
วิชาการ และกระบวนการจัดระบบงานและการบริหารงานวิชาการ 
สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและท้องถิ่น ได้  การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุง การบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการให้เกิด
การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน      การบริหารจัดการให้เกิดการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ          การพัฒนาความสามารถในการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ เน้น
การระดมทรัพยากร แนวโน้ม และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปรับเพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ตามมติของคณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือการรับรองปริญญา
ทางการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1062107  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5)
     (Educational Resources Administration)  
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารองค์การทางการศึกษา      
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
ทั่วไป  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารเวลา     
การสร้างนวัตกรรมและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 

-  - ปรับเป็นวิชาเลือกเนื่องจาก
ปรับเนื้ อหาที่ ส าคัญไปไว้ ใน
รายวิชานักบริหารมืออาชีพ  
ซึ่งเป็นวิชาบังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
- 1061108  การประกันคณุภาพการศกึษาและการส่งเสรมิ 

              คุณภาพการศึกษา                    3(3-0-6) 
     (Educational Quality Assurance and  
              Educational Quality Promotion)  
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ระดับ อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การปฏิบัติ การวิเคราะห์ผล
การประกันคุณภาพการศึกษา การแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหลักการ แนวคิดของวงจรคุณภาพ บทบาทของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล รายงาน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับ    
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
- ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ตามมติของคณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือการรับรองปริญญา
ทางการศึกษา ระดับบัณฑิต 
ศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061205 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทาง 
            การศึกษา                                3(2-2-5) 
    (Innovation and Information Management 
             in Educational Administration) 
 องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในแง่ของ
การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ความส าคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศใน
การบริหาร การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ 
นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การน า
นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการบริหาร
การศึกษา การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบ
สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

- - ปรับเป็นวิชาเลือกเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา   
ว่ า ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ       
พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 2 ท่ีมีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 

2) หมวดวิชาเลือก วิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1061201  สถิติวิจัยชั้นสูง                          3(2-2-5) 
1062201  การวิจัยเชิงคุณภาพ      3(2-2-5) 
1061202  การวิเคราะห์ระบบงานและ               3(2-2-5) 
               พัฒนาองค์การ 
1061203  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
1061204  มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร     3(3-0-6) 
1061205  การประกันคุณภาพการศึกษา            3(2-2-5) 
1061206  การนิเทศการศึกษา      3(2-2-5) 
1061207  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก    3(2-2-5) 
              พระราชด าริ 
1062212  การศึกษาอิสระ       3(150) 
1061208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเลือก วิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   1061103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
   1061107 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา         3(3-0-6)  
   1061202  การวิเคราะห์ระบบงานและ                 3(3-0-6) 

            พัฒนาองค์การ 
   1061203  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
   1061204  มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร     3(3-0-6) 
   1061205  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ      3(3-0-6) 
        ทางการบริหารการศึกษา   
   1061206  การนิเทศการศึกษา                3(3-0-6) 
   1061207  ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตร์          3(3-0-6) 
                  พระราชา                 
   1062212  การศึกษาอิสระ       3(150) 

- ปรับเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
- ปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061209  การบริหารการเงินและพัสดุ      3(3-0-6) 
1062210  การบริหารและประเมินโครงการ     3(2-2-5) 
1062214  สัมมนาการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

   1061208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
   1061209  การบริหารการเงินและพัสดุ      3(3-0-6) 
   1062210  การบริหารและประเมินโครงการ     3(3-0-6) 
   1062214  สัมมนาการบริหารการศึกษา               3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 2 ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061201 สถิติวิจัยขั้นสูง   3(2-2-5) 
  (Statistics for Research) 
 เทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับตัวแปรเชิงพหุ 
ได้แก่  การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA) การวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
Hierarchical Loglinear Models การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิและ
เชิงพหุของข้อมูลแบบตาราง (Bivariate and Multiple Analysis 
of Cross-Classification) โดยสามารถน าผลการใช้คอมพิวเตอร์ไป
ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ได้ 

- 
 
 
 
 
 

- ป รั บ เ ป็ น วิ ช า บั ง คั บ เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการให้
นักศึกษามีความสามารถด้านการ
สถิติเพ่ือการวิจัย 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
- 1062107  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)

     (Educational Resources Administration)  
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารองค์การทางการศึกษา    
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
ทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารเวลา การสร้าง
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       
การระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษาและ
การบริหารสถานศึกษา 

- ปรับจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
เนื่องจากปรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไปไว้
ในรายวิชา ผู้บริหารมืออาชีพ 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
- 1061201 นโยบายและการวางแผนพัฒนา   3(3-0-6)

  การศึกษา 
  (Educational Policy and Planning for  
                    Educational Development) 
 วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการศึกษาและการวางแผนการศึกษา กระบวนการก าหนด
นโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม กระแสโลก ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ   
การวางแผนการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่ เ กี่ ยวข้อง          
การวางแผน หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน การวางแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การน าแผนสู่การปฏิบัติ การประเมิน
และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ปรับจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
เนื่องจากปรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไปไว้
ในรายวิชาบริบทและแนวโน้ม
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1062211 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5) 
  (Qualitative Research) 
 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทาง
สังคมและการแสวงหาความรู้ ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กรอบความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนด
ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลผลข้อมูล ข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการ
วิจัยใหม่ๆ  

- 
 

- ปรับเป็นรายวิชาบังคับเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการให้
นักศึกษามีความสามารถในด้านการ
วิจัย 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061202 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
    (Systems Analysis and Organizational and 
             Development) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎี
องค์การเชิงระบบ พัฒนาการในการจัดองค์การและการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและ
กระบวนการในการพัฒนาองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม
และปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทยและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1061202 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
   (Systems Analysis and Organizational and 
            Development) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ
เชิงระบบ พัฒนาการในการจัดองค์การและการจัดการองค์การ
สมัยใหม่ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการ
ในการพัฒนาองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหา    
การปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

- 

1061203 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
    (Leadership for Educational 
             Administration) 
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า บทบาท คุณลักษณะ
และประเภทของผู้น า สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้น าและกรณีตัวอย่าง ศึกษาภาวะผู้น าในท้องถิ่น การเสริมสร้าง
และพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การการศึกษา 

1061203 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
    (Leadership for Educational 
             Administration) 
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า บทบาท คุณลักษณะ
และประเภทของผู้น า สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า
และกรณีตัวอย่าง ศึกษาภาวะผู้น าในท้องถิ่น การเสริมสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้น าในองค์การการศึกษา 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061204 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
    (Human Relations for Administrators) 
 ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสารในองค์การ เทคนิคและทักษะในการสร้าง      
มนุษยสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
เทคนิคการสื่อสารและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้กลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อขจัดความขัดแย้ง สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1061204 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร        3(3-0-6) 
    (Human Relations for Administrators) 
 ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการ
สื่อสารในองค์การ เทคนิคและทักษะในการสร้าง        มนุษยสัมพันธ์ การ
สร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน เทคนิคการสื่อสารและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้กลุ่มสัมพันธ์ เ พ่ือขจัดความขัดแย้ง 
สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
 1061205 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา  

3(3-0-6) 
    (Innovation and Information Management in 
             Educational Administration) 
 องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในแง่ของการ
บริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาและหน่วยงานทาง  การศึกษา 
ความส าคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร การ
สื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทาง
การศึกษาและการบริหารการศึกษา การน านวัตกรรมและสารสนเทศ
ทางการศึกษามาใช้ในการบริหารการศึกษา การบริหารระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

- ปรับเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึ กษาและผู้ บ ริ ห า ร
การศึกษา ตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061206 การนิเทศการศึกษา      3(2-2-5)
    (Educational Supervision) 
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และ
กิจกรรมการนิเทศ และเครื่องมือ การนิเทศการศึกษา บทบาทของ
ผู้บริหารกับการนิ เทศการศึกษา การจัดท า โครงการและ          
การประเมินโครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นิเทศการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
นิเทศโดยการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1061206 การนิเทศการศึกษา                3(3-0-6)
    (Educational Supervision) 
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และ
กิจกรรมการนิเทศ และเครื่องมือ การนิเทศการศึกษา บทบาทของ
ผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา การจัดท าโครงการและการ
ประเมินโครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่  ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นิเทศการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
นิเทศโดยการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061205 การประกันคุณภาพการศึกษา               3(2-2-5) 
    (Educational Quality Assurance)    
 แนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพ     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้ ง ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา และการน าหลักการและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา โดยถือว่า     
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานบริหารที่ต้องร่วมมือกัน    
ทั้งระบบ และการด าเนินงานการประกันคุณภาพในบทบาทของ
ผู้รับการประเมินตลอดทั้งบทบาทของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- - ปรับเป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
ตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061207 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
    3(3-0-6) 
    (Royal Initiatives National Development  
             Theories) 
 แนวคิดและทฤษฎี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การน าทฤษฎีหรือแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนา
ประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 

1061207 ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตร์พระราชา 3(3-0-6) 
              (Royal Initiatives National Development  
              Theories) 
 แนวคิดและทฤษฎี อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การน าทฤษฎีหรือแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การ
พัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
 

- ปรับชื่อรายวิชาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1062212  การศึกษาอิสระ        3(150) 
     (Independent Studies) 
 ค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่สนใจเป็น
พิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง 
โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

1062212  การศึกษาอิสระ         3(150) 
     (Independent Studies) 
 ค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่สนใจเป็น
พิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง 
โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
     (Human Resource Management) 
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา การน าแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

1061208  การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
     (Human Resource Management) 
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวโน้มและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา การน าแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1061209  การบริหารการเงินและพัสดุ      3(3-0-6) 
     (Administration of School Finance and  
               Material) 
 วิ เคราะห์แนวคิด ระบบ กระบวนการงบประมาณ 
การเงิน และพัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
แนวปฏิบัติในการจัดท าและบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
การระดมทรัพยากรและทุนในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การ
วิ เคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

1061209 การบริหารการเงินและพัสดุ  3(3-0-6) 
    (Administration of School Finance and 
             Material) 
 วิเคราะห์แนวคิด ระบบ กระบวนการงบประมาณ การเงิน 
และพัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงินและพัสดุ  
แนวปฏิบัติในการจัดท าและบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
การระดมทรัพยากรและทุนในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

- 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1062210 การบริหารและประเมินโครงการ     3(2-2-5)
    (Administration and Project Evaluation) 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมิน
โครงการ เทคนิควิธีการ การจัดท า การวิเคราะห์ การเลือกและ   
การพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลประเมินและ
การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1062210 การบริหารและประเมินโครงการ     3(3-0-6)
    (Administration and Project Evaluation) 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ประเมินโครงการ เทคนิควิธีการ การจัดท า การวิ เคราะห์  
การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงาน
ผลประเมินและการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 

1062214  สัมมนาการบริหารการศึกษา      3(2-2-5)
     (Seminar in Educational Administration) 
 วิเคราะห์หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการบริหาร
การศึกษา การเลือกประเด็นหรือปัญหาสัมมนาทางการบริหาร
การศึกษา การวางแผนการสัมมนา การเตรียมความพร้อมใน   
การสัมมนา การจัดสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การน าผล  
การประเมินมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยการบริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษา 

1062214  สัมมนาการบริหารการศึกษา      3(3-0-6)
     (Seminar in Educational Administration) 
 วิเคราะห์หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการบริหาร
การศึกษา การเลือกประเด็นหรือปัญหาสัมมนาทางการบริหาร
การศึกษา การวางแผนการสัมมนา การเตรียมความพร้อมใน     
การสัมมนา การจัดสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การน าผล
การประเมินมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยการบริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษา 

- 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 3 หมวดฝึกประสบการณ์การบริหาร 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หมวดที่ 3 หมวดฝึกประสบการณ์การบริหาร 
1062213 การฝกึประสบการณ์การบริหาร                 3(150) 

หมวดที่ 3 หมวดฝึกประสบการณ์การบริหาร 
1062213 การฝึกประสบการณ์การบริหาร                  3(135) 

- ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่ าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ      
พ.ศ. 2556 และตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิพากษ์หลั กสู ต ร  
และคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 3 ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1062213  การฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา 3(150) 
     (Practicum in Administration) 
 สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหาร
การศึกษา การนิเทศการสอนรวมทั้งปัญหาขององค์การ การวางแผน 
การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอ่ืนๆ ตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 

1062213  การฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา  3(135) 
     (Practicum in Administration) 
 การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา การนิเทศ
ภายใน การวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้น า ปัญหาขององค์กร  
การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรม        
การบริหารในองค์การทางการศึกษา  

- ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรและคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 4 วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หมวดที่ 4 วิทยานิพนธ์ 
1062301 วทิยานิพนธ ์                                 12 หนว่ยกิต 

หมวดที่ 4 วิทยานิพนธ์ 
1062301 วิทยานิพนธ์ 1                                3 หนว่ยกิต 
1062302 วิทยานิพนธ์ 2                                9 หนว่ยกิต 

- ปรับเ พ่ือให้ ระบบดูแลการท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 4 ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1062301 วิทยานิพนธ์            12 หน่วยกิต 
    (Thesis)  
 วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในการบริหาร
การศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาได้จริง ผลงานวิจัยจะต้องได้รับ    
การตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาหรือการน าเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1062301    วิทยานิพนธ์ 1         3 หน่วยกิต 
       (Thesis 1)  
 วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรคท์ี่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษาที่
สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาได้จริง และน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

- ปรับเพ่ือให้ระบบการดูแล 
การท า วิ ท ย านิ พนธ์ ขอ ง
นักศึกษามีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

1062302 วิทยานิพนธ์ 2   9 หน่วยกิต 
                   (Thesis 2) 

วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรคท์ี่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษาที่
สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาได้จริง ส่วนหนึ่งส่วนใดผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษาหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 5 วิชาเสริม 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หมวดที่ 5 วิชาเสริม 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต        3(2-2-5) 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต         3(2-2-5) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้                 3(3-0-6) 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 

- - ปรับให้สอดคล้องสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดที่ 5 ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    3(2-2-5)   
             (English for Graduates Students) 
 ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - ปรับให้สอดคล้องสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้    3(3-0-6) 
     (Principles of Educational and 
               Instruction) 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติ 
และแนวคิดที่มี อิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการ
พัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตร
และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหา 
และแนวโน้มการจัดและการบริหารการศึกษาของไทย 

- - ปรับตามค าแนะน าของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
     (Educational Innovation and Evaluation) 
 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนการสอน กระบวนการสื่อ
ความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียน    
การสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล        
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและ     
การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผล     
การเรียนการสอน 

- - ปรับตามค าแนะน าของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2561 เหตุผล 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต      3(2-2-5) 
            (Computers for Graduate Students) 
          ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้ เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน 

- - ปรับให้สอดคล้องสภาพการณ์
ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 
    1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
    2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
    3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
        3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
        3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
    4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
        เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
        เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
        เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะของเนื้อหาวิชา 
        เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
  
 
 
               
         
         
 
ลักษณะเนื้อหาวิชาตามกลุ่มวิชา ดังนี้ 
เลข ลักษณะเนื้อหาวิชา   รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) – ใส่ 5 (เว้น 6-7) 
1 กลุ่มวิชาทั่วไป     255_1_ _ 
2 กลุ่มวิชาการพัฒนา    255_2_ _ 
3 กลุ่มวิชาบริหารและการจัดการ   255_3_ _ 
4  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    255_4_ _ 
5 ……………………………………    255_5_ _ 
6 ……………………………………    255_6_ _ 
7 ……………………………………    255_7_ _ 
8 กลุ่มวิชาสถิติวิจัย     255_8_ _ 
9 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์    255_9_ _ 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ล าดับวิชา 
ลักษณะเนื้อหา 

1 2 3 4 5 6 7 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    กาญจนา บุญส่ง และชนิดา ยอดสาลี. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
            ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2. Veridian E-Journal,  
            Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), 1208-1222. 
    กาญจนา บุญส่ง และจารุณี อินทร์เพ็ชร. (2559). ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อ 
            คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  
            (พฤษภาคม – สิงหาคม). 479-493.  
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      กาญจนา บุญส่ง และมยุรี แสนสุข. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
            ของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9  
            ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): 691-713 
    กาญจนา บุญส่ง  และบุญยง ทับทอง.  (2560) .  กลยุทธ์การขับเคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพ 
            การอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี.  Veridian E-Journal, Silpakorn University  
            ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน): 1976-1993 
    กาญจนา บุญส่ง และนิภา เพชรสม. (2560). การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการพ่ีเลี้ยง Coaching and  
            Mentoring ประกอบคู่มือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education เพ่ือพัฒนา 
            กระบวนการคิดของผู้เรียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  
            (กรกฎาคม – ธันวาคม): 134-141 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 หลักการสอน 
        3.1.2 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

          3.1.3 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภูมิปัญญาไทย 
        3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
        3.1.5 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
        3.1.6 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
        3.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
        3.1.8 การประเมินโครงการ 
        3.1.9 การสัมมนาการบริหารการศึกษา 
        3.1.10 การศึกษาเอกเทศ 
        3.1.11 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 
        3.1.12 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
        3.1.13 การประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.1.14 การนิเทศการศึกษา 
        3.1.15 กฎหมายการศึกษา 
        3.1.16 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
        3.1.17 การฝึกประสบการณ์การบริหาร 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.2 การบริการทางวิชาการ 
        3.2.1 เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
            - เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
            - เรื่อง การประกันคุณภาพ 
            - เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
            - เรื่อง การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน 
            - เรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษา 
        3.2.2 การพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งทางวิชาการ 
            - จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านหลักสูตรท้องถิ่น ที่โรงเรียนท่ายางวิทยา อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 
    3.3 ด้านการบริหาร 
        3.3.1 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.3.2 ผู้อ านวยการศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.3.3 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    อัญชนา พานิช และคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี  
            ปี 2557. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทย 
            ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 (4 กรกฎาคม 2558). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
    อัญชนา พานิช และคณะ. (2559). แนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันคุณภาพขององค์การ 
            บริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ 
            เพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 กรกฎาคม 2558). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
            จังหวัดเพชรบุรี. 
    อัญชนา พานิช และทัน ไทรงาม. (2560). องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ 
            ปฏิบัติงานตามสมรรถนะครูในโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มภาคกลาง 
            และภาคตะวันตก. Veridian E-Journal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย) ปีที่ 10 ฉบับ 
            ที่ 1 (มกราคม-เมษายน). 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
        3.1.2 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
        3.1.3 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
    3.3 ด้านการบริหาร 
        3.3.1 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.บ. (พลศึกษา) 
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 

1. ต ารา/หนังสือ 
-  
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    อภิชาติ  เลนะนันท์.  (2559). การพัฒนาการสอนแบบโครงงานส าหรับครูประถมศึกษาจังหวัด                 
            เพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม). 
    อภิชาติ เลนะนันท์ และอารี อ่อนยิ่ง. (2559). ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก  
            ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University  
            ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม). 
    อภิชาติ เลนะนันท์ และประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม. (2560). คุณภาพชีวิตในโรง เรียนของนักเรียน 
            มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  
            Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม). 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
        3.1.2 การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา 
        3.1.3 ปรัชญาการศึกษา 
        3.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.1.5 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
        3.1.6 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
        3.1.7 นักบริหารมืออาชีพ 
        3.1.8 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        3.1.9 การสัมมนาการบริหารการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. ผศ.ดร.มณฑา  จ าปาเหลือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

1. ต ารา/หนังสือ 
    1.1 การบริหารการศึกษา : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    มณฑา จ าปาเหลือง. (2558). A Study on Process for Developing Research Skills of Students  
            in Faculty of Education at Phetchaburi Rajabhat University in Aspect of Logical  
            Thinking by Using Exercises as Teaching Materials. Veridian E-Journal Silpakorn  
            University. 
    มณฑา จ าปาเหลือง. (2558). รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้าง 
            บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal Silpakorn  
            University. 
    มณฑา จ าปาเหลือง และนุชจรินทร์ ปิ่นทอง. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
            ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  สังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
            เขต 10. Veridian E-Journal Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
        3.1.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
        3.1.3 การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา 
        3.1.4 การนิเทศการศึกษา 
        3.1.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.1.6 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
        3.1.7 ปรัชญาการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5. ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.ต ารา/หนังสือ 
   - 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    เสนาะ กลิ่นงาม และเอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล. (2560). การพัฒนาการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
            ประวัติศาสตร์ทวาราวดี : ทุ่งเศรษฐี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทย 
            ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0” (15 กรกฎาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           เพชรบุรี. 
    อภิชาติ จุลพันธ์ เอ้ือมพร โตภารักษ์กุล และกาญนา บุญส่ง. (2562). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 
            ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2. Veridian E-Journal Silpakorn University. 
    เอ้ือมพร  โตภาณุรักษ์กุล. (2560). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้  
            พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนา วัดชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุ รีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์.  
            วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม). 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภูมิปัญญาไทย 
        3.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
        3.1.3 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
        3.1.4 ความเป็นครูและกฎหมายการศึกษาไทย 
        3.1.5 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

6. ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    Thongnin P, Wongwanich S,  Piromsombat C. (2014). Multi-Task integration as a strategy  
            for improving teacher performance and student learning. Procedia - Social and  
            Behavioral Sciences. 116(1). 
    ปัญญา ทองนิล (2558). การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับ 
            การบูรณาการงานในหน้าที่ครูและการสะท้อนการจัดการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่น าร่อง  
            การวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรี  วิจัยเพ่ือ 
            แผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 (4 กรกฎาคม 2558) . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี. 
    ปัญญา ทองนิล. (2558). การวิจัยสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนว  
            เศรษฐกิจพอเพียงใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้. รายงานสืบเนื่องการ 
            ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 3 (20-22 กรกฎาคม 2558) . มหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 หลักการสอน 
        3.1.2 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
        3.1.3 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
        3.1.4 สัมมนาการศึกษา 
        3.1.5 การพัฒนาหลักสูตร 
        3.1.6 ความเป็นครู 
        3.1.7 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        3.1.8 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ 
        3.1.9 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
        3.1.10 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
        3.1.11 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
        3.1.12 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 
        3.1.13 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.2 การบริการทางวิชาการ/วิทยากร 
        3.2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        3.2.2 การจัดการเรียนการสอน 
        3.2.3 การประกันคุณภาพ 
        3.2.4 การจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน 
    3.3 การบริหาร 
        3.3.1 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
        3.3.2 ผู้อ านวยการส านักฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
        3.3.3 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
        3.3.4 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

7. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย 
    กาญจนา บุญส่ง, พจนารถ บัวเขียว, นวรัตน์ ประทุมตา และกฤษดา ตั้งชวาล. (2560). การพัฒนา 
            เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริด.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ 
            เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
            เพชรบุรี. 
    ชนานุช เงินทอง, พจนารถ บัวเขียว, กาญจนา บุญส่ง, แสนประเสริฐ ปานเนียม และนวรัตน์ ประทุมตา. 
            (2560). การศึกษาศักยภาพชุมชนด้านวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ  
            ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันเสาร์ 
            ที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
    วันชัย ซันประสิทธิ์, นวรัตน์ ประทุมตา, วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน์. (2560). รูปแบบ 
            การจัดการปัจจัยความส าเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ ม. 
            วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม:เทพสตรี I-TECH 12(2). 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      อัตภาพ มณีเติม, นวรัตน์ ประทุมตา, ปิติพงษ์ นามวิบูลย์ และวิวัฒน์ เพ่ิมสุข(2561). การพัฒนาระบบ 
            บริหารงานวิจัย รูปแบบเอ๊กซ์ทีม.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติราชภัฏวิจัย  
            ครั้งที่ 5 | (12) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561. 
    ประภา อ่ ากลัด, กฤตชน วงศ์รัตน์ และนวรัตน์ ประทุมตา. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ 
            ในการบริหารงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัด  
            เพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
            ศิลปากร ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี. 22 มิถุนายน 2561. 
    กาญจนา บุญส่ง, นวรัตน์ ประทุมตา, เทิดศักดิ์ ทองแย้ม, ดารัน พราหมณ์แก้ว และชนานุช เงินทอง.   
            (2561). รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก 
            พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
            เพชรบุรี 8 (1). 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        3.1.1 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 
        3.1.2 สถิติในงานอุตสาหกรรม 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

          3.1.3 การควบคุมคุณภาพ 
        3.1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
        3.1.5 การประกอบการวิสาหกิจ 
        3.1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    3.2 ด้านการบริหาร 
        3.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        3.2.2 รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 

 
 



120 
 

 
 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 
 



126 
 

 



127 
 

 
 
 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 
 
 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 
 
 
 


