
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
รองรับการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Administration 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M. Ed. (Educational Administration) 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน   
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
      การรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตร รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

โดยใช้วิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนด 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  ไม่มี 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

      ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.    
การบริหารการศึกษา) 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
- คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
- คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร ในการประชุมครั้ง 3/2564 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
- คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุม   ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
- เริ่มใช้ในปีการศึกษาศึกษา 2564  เป็นต้นไป  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  จะ

ได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2565   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพและหรือปฏิบัติงานลักษณะต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี 
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการทางการศึกษา 
8.3 นักวิเคราะห์นโยบายและการวางยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 
8.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

ปริญญาตรี/โท/เอก 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่จบ 

1* นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ ์
3-7703-00350-77-3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด 
ศษ.ม 
ศษ.บ 
ศศ.บ 

การบริหารการศึกษา 
หลักสตูรและการนเิทศ 
การบริหารการศึกษา 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยแสงธรรม 

2551 
2540 
2537 
2530 

2* นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 
3-7008-00263-12-8 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศษ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา   
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2551 
2545 
2521 

3* นายชวน  ภารังกูล 
3-6599-00237-07-1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด 
ศษ.ม 
ศษ.บ 

การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2534 
2524 

4 นางสาวจรินทร์  งามแม้น 
3-7501-00218-58-8  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด 
ศษ.ม 
ศศ.บ 

การบริหารการศึกษา 
หลักสตูรและการนเิทศ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบันราชภฏันครปฐม 

2559 
2553 
2538 

 หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ณ ที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ำเป็นต้องนำมาพจิารณาในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
2 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ 

สามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ 
ระเบียบ ระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า  ทักษะความสามารถของแรงงาน 
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ภาคเกษตร 
กรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบการค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ทําให้
เกิดการลงทุน จากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจโลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี จะ
ทําให้ประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากขึ้น ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในระยะต่อไป ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึดเป้าหมาย    
ในการ ยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจําเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้
ความเหลื่อมล้ํา ลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้อง
สร้างเครื่องยนต์ ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการ
พัฒนาในช่วง 20 ปี ข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และ
ต่อยอดภาคการผลิต และบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนา
รูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป การส่งเสริมให้เกิดสังคมผู ้ประกอบการ       
การพัฒนาทักษะและความสามารถ ของแรงงาน  ดังนั ้น เพื ่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูงได้อย่างประสบความสําเร็จ ใน 20 ปี ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการขยายตัวและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสําหรับประเทศไทยจึงได้มุ่งพัฒนาบนพ้ืนฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่า ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
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ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทําให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึง การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้าง
แพลตฟอร์ม  สําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  โดยการสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ไทย และบริษัทชั้นนําของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ 
เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัย และพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่
ประชาชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สําหรับภาคการผลิตและ
บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และดําเนิน ธุรกิจใหม่ ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล  และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจ
ไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ ไม่กระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและ บริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้  และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาทํางานในไทย ตลอดจนให้ความ ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี   

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่ 
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
จําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็น พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษา 
อังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
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สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒนา
และ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหา  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาที่ให้ความสําคัญที่
ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องเพื่อสร้างระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สําคัญ ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมี
ความดีอยู่ใน‘วิถี’การดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีการปฏิรูปการเรียนรู้ 
แบบพลิกโฉมในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้  
ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้
และจิตสํานึกทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้าง
ครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็น การวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนา
ในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่    
การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือ
การอาชีพ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
     พันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
1) การสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำเป็นต้อง

ยึดโยงอยู่กับการสร้างสรรค์ผู้นำทางการศึกษาใหม่ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรที่พัฒนา 
ขึ้นต้องมีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมไทยและอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมการศึกษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำเป็นต้อง
กำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ผู้บริหารการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม เป็นมหาบัณฑิตที่พร้อม
ด้วยสมรรถนะ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีค่านิยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นนิจ 
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3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องสามารถสร้าง
มหาบัณฑิต ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้จากการบริหารจัดการศึกษา มีวิจารณญาณใน
การใช้ปัญญา นำความรู้ ที่ได้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดผล ตลอดจนความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อยอด เป็นความภูมิปัญญาสากลใน      
การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องได้รับการวิเคราะห์ 
และพิจารณาให้มีอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ยึดมั ่นกับ    
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

5) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะต้องสามารถสร้าง
มหาบัณฑิต  ที่มีภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้  และทักษะในการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างผู้บริหาร
การศึกษาให้มีคุณค่า เพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่มี
คุณค่าต่อสังคม ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีดีและการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมี    
พันธกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน
มีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นของสังคมในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับผิดชอบในการ
ระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขา โดยเฉพาะมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยจิตพิสัยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีคุณภาพทุกด้าน 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ต้องเป็นผู้นำทางความคิด ทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมด้วยกระบวนการวิจัย หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาในท้องถิ่นในการใช้กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและหรือ
สังคมท่ีสัมพันธ์สอดรับกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
จำเป็นต้องริเริ่มและพัฒนารูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและการวิจัยทั้งในระหว่าง
คณาจารย์กับนักศึกษาและในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อปรับระดับ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นสากล ดังนั้นการสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาจึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ริเริ่มและพัฒนารูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงวิชาการ และการวิจัยทั้งในระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ในประเทศ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ความเกี่ยวข้องของการสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากพิจารณาอย่างถึงที่สุดแล้ว จะอยู่กับคุณค่าห รือ
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ประโยชน์ที่ท้องถิ่นและชุมชนจะได้รับจากความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นและ
ชุมชนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไป 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
- ไม่มี  



9 

หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

มุ ่งผลิตนักศึกษาให้มีความเชี ่ยวชาญในศาสตร์การบริหารการศึกษา เป็นผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสำคัญ ดังนี้ 
1) เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาในหน่วยงาน

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในท้องถิ่นตลอดจนรวมไปถึงระดับประเทศ 
2) เป็นการพัฒนาผู้บริหาร หน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทให้มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน  และโลกในยุค       
โลกาภิวัตน์ 

3) เป็นการพัฒนาผู้บริหารสามารถให้ประยุกต์ศาสตร์บริหารการศึกษาเข้ากับศาสตร์สห
วิทยาการด้านต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

4) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย
และการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ดังนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา  สามารถ

สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที ่ใช้ในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา 

2) มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการวิจัย โดยสามารถประยุกต์ และนำมาใช้ในสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รวมถึงสามารถศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย 
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อการปฏิบัติในวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารกการศึกษา 

3) มีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสภาพ 
แวดล้อมในการบริหารการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีความรับผิดชอบในการศึกษา สามารถหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และสามารถแก้ปัญหา
จริยธรรมทางการบริหารที่ซับซ้อนได ้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีแผนการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ที่มีรายละเอียดของแผนพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ การพัฒนาปรับปรุงที่คาดว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี/้หลักฐาน 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ (PLC) การนำ
หลักสูตรไปใช้   การจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active learning) และ
การประเมินผล 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ (PLC) การนำ
หลักสูตรไปใช้ การจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active learning) และการ
ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

(PLC) การจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการประเมินผล ทุก 2 
เดือน 

หลักฐาน 
- รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทางวิชาการ (PLC) การนำ
หลักสูตรไปใช้ทุก 2 เดือน 

2. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ - ดำเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

ตัวบ่งชี้ 
- ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์   

ทุก 1 ปี 
หลักฐาน 
- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

ทุก 1 ปี 
 

3. ประเมินหลักสูตร - วิจัยประเมินหลักสูตร      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ตัวบ่งชี้ 
- ดำเนินการทำวิจัยประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เมื่อครบ 5 ปี 

หลักฐาน 
- รายงานวิจัย เรื่อง การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี/้หลักฐาน 

4. ปรับปรุงหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา       
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2568) 

ตัวบ่งชี้ 
- ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) เมื่อครบ  

   5 ปี 
หลักฐาน 
- เล่มหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เป็นระบบทวิภาค ใน 1 ปี มี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – มิถุนายน)  กําหนดระยะเวลา

และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันกับการศึกษาภาคปกติ ให้ถือตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อ 6 (1)  

1.3 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการเข้าฟังสัมมนาที่เกี่ยวข้องการบริหารการศึกษา         

การเรียนรู้จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบัน 
การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษา 
และจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารให้กับนักศึกษา 3-4 โครงการตลอดหลักสูตร 
โดยนำเสนอคุรุสภาให้ความเห็นชอบ 

 
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน     
จอมบึง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา ในการดำเนนิการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย ์และวัน–เวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.2.1 สำเร็จปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจาก

หลักสูตรและสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
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2.2.2 นักศึกษาที ่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียนทางการศึกษา / การบริหารการศึกษา และสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง กำหนด 

2.2.3 นักศึกษาจะต้องสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ทีส่าขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำหนด   

หมายเหตุ : ผลสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่นำมารวมกับผลการสอบ
คัดเลือก แต่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครที่ยื่นผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบัน
อ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐานในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี) 

2.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรืออยู่ใน
ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้สมัครเข้าเรียนได้ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียน หรือจัดสรรเวลาให้กับการ

ทบทวนบทเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการค้นคว้าข้อมูลได ้
2.3.3 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้า

ข้อมูลได ้
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

2.4.1 การจัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่   
แรกเข้า 

2.4.2 การจัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กรณีสอบไม่ผ่านให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 1 และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 2 และผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.4.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
และจัดให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในรอบ 5 ปี (ปีการศึกษา 2564-

2568) และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี้ 

แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 

 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 50* 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
รวม 50 100 100 100 100 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 50 50 50 50 

หมายเหตุ: *จำนวนนักศึกษายึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 11 อาจารย์ประจํา
หลักสตูรมคีุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตาํแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาโท และเอกรวมได้ไมเ่กิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
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2.6 งบประมาณตามแผนการรับนักศึกษา 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 50 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 
ชั้นปีที่ 1 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
ชั้นปีที่ 2  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
รวมรายรับ 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการเรียนแบบเหมาจ่าย 100,000 บาท/คน (ภาคเรียนละ 20,000 บาท) 
  

            2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
รายรับคา่ธรรมเนียมการเรียน 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
1. ส่วนกลาง 45%      

- เข้ามหาวิทยาลยั/บณัฑิต/คณะ/
สำนักทะเบียน/สำนักวิทยฯ 
(45%) 

1,350,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

2. งบดำเนินการสำหรับสาขา (55%) 1,650,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 
2.1 ค่าตอบแทนการสอน (35%) 1,050,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 
2.2 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ (10%) 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
2.3 ค่าบริหารจดัการสาขา (5%) 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
2.3 ค่าวัสดุ/ครุภณัฑ์ (3%) 90,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (2%) 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมจ่าย 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

  

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาเดียวกันหรือในหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน
สามารถเทียบโอนได้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก (แบบ ก2) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดรูปแบบ
การศึกษาเฉพาะแผน ก (แบบ ก2) เพ่ือจบการศึกษาและสามารถขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ต่อสภาวิชาชีพครู (คุรุสภา) ได้ ดังนี้ 

 

รายวิชา/วิทยานิพนธ์ 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ ์
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
หมวดวิชาบังคับ 24 
     - รายวิชาบังคับ 21 
     - รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชพีทางการบริหาร  3(90) 
หมวดวิชาเลือก  9 
วิทยานิพนธ์  12 
รวม 45* 

* โครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บรหิารการศึกษา 

3.1.3 รายวิชา 
การกำหนดความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 5 หลัก ดังนี้  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1  และ X2 เป็นอักษรภาษาอังกฤษแสดงรหัสย่อของรายวิชา (EA=Educational 
Administration) 

X3  หมายถึง ระดับการศึกษา (หมายเลข 6 = ระดับปริญญาโท) 
X4  หมายถึง หลักสูตร (หมายเลข 4 = ครุศาสตรมหาบัณฑิต)  
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X5  หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา ดังนี้ 

หมายเลข 0 = หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
หมายเลข 1 = หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (นับหน่วยกิต) 
หมายเลข 2 = หมวดวิชาบังคับ 
หมายเลข 3 = หมวดวิชาวิชาเลือก 
หมายเลข 4 = วิทยานิพนธ์ 
หมายเลข 5 = การค้นคว้าอิสระ 

X6  และ X7 หมายถึง ลำดับรายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) 
ก) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษ (หากสอบไม่มีผล

สอบความรูภ้าษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับและมีอายุไม่เกิน 2 ปี)  และวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบับัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหนว่ยกิต ดังนี้ 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 

English for Graduate Level I 
NC 

EA64002 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 
English for for Graduate Level  II 

NC 

EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
Computers and Information Technology for Graduate Level  

NC 

ข) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ที่ไม่มีวุฒิครู หรือไม่ได้สำเร็จ ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) หรือไม่ได้สอบเทียบวิชาชีพครูต้องลงเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยนับ   
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64101 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ 

Development of Competency Based Learning 
3(2-2-5) 

EA64102 หลักการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 
Principles of Education and Professional Standards of 
Teachers 

3(2-2-5) 
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3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)            24 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

EA64201 การบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ 
Educational Administration and Leadership 

3(2-2-5) 

EA64202 ผู้บริหารมืออาชีพและธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา 
Professional Administrator and Good Governance  in 
Educational Administration 

3(2-2-5) 

EA64203 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล 
School Administration in digital Era 

3(2-2-5) 

EA64204 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกิจการนักเรียน 
Management of Curriculum, Learning and Student Affairs 

3(2-2-5) 

EA64205 การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
Quality Assurance for Educational Development 

3(2-2-5) 

EA64206 วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research Methodology for Educational Administration 
Development 

3(2-2-5) 

EA64207 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 
Innovation of Locals Educational Administration  

3(2-2-5) 

EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและงานบริหารการศึกษา 
Practicum in Field Experience in School Administration and 
Educational Administration 

3(90 ชั่วโมง) 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก (Elective Course)                9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

EA64301 สถิติเพื่อการวิจัย 
Statistics for Research 

3(2-2-5) 

EA64302 การบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
Educational Administration Promoting Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EA64303 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration 

3(2-2-5) 

EA64304 การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
Educational Administration for the 21st Century 

3(2-2-5) 

EA64305 การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชดำร ิ
Educational Administration According to His Majesty’s Initiatives 

3(2-2-5) 

EA64306 เศรษฐศาสตร์การศึกษา  
  Economics of Education   

3(2-2-5) 

EA64307 หัวข้อพิเศษด้านการบริหารการศึกษา 
Special Topics in Educational Administration 

3(2-2-5) 
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               3.1.3.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis for Coursework Program) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

EA64401 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัส - ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ EA64201 การบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ 3(2-2-5) 
EA64205 การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

3(2-2-5) 

EA64202 ผู้บริหารมืออาชีพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารการศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก EA643XX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
รวม 12 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัส - ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน EA64001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 NC 
หมวดวิชาบังคับ EA64206 วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

EA64204 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กิจการนักเรียน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก EA643XX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
รวม 9 

 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัส - ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน EA64002 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 NC 
หมวดวิชาบังคับ EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับบัณฑิตศึกษา 
3(2-2-5) 

EA64207 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือก EA643XX วิชาเลือก 3(2-2-5) 

รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัส - ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและงาน
บริหารการศึกษา  

3(90 
ชั่วโมง) 

 สอบประมวลความรู้  
รวม 3 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัส - ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ EA64401 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
                      1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)              
                          ก) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
A64001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 

English for Graduate Level I  
ศึกษา และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการบริหาร

สถานศึกษา  และบริหารการศึกษา ฝึกทักษะทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ทำงาน การอ่านสรุปความจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา งานวิจัย ที่
เป็นภาษาอังกฤษ การใช้แอฟลิเคชั่น เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้
ด้วยตนเอง 

3(2-2-5) 

EA64002 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 
English for Graduate Level II  

ศึกษา และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ หลักการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ การเขียน
บทคัดย่อ การเขียนรายงานการศึกษา  การเขียนรายงานวิจัย การนำ 
เสนอผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการในหน้าที่บริหารเป็นภาษาอังกฤษต่อ
หน้าสาธารณชน 

 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Computers and Information Technology for Graduate 
Level 
        ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา การใช้ฐานข้อมลูเพื่อการ
สืบค้นและอ้างอิง ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย และการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารการศึกษา  

3(2-2-5) 

 

         ข) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ที่ไม่มีวุฒิครู หรือไม่ได้สำเร็จ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64101 การพัฒนาการจัดการเรียนรูสู้่ฐานสมรรถนะ 

Development of Competency Based Learning 
   ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องหลักสูตร ศาสตร์
การเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบและดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
     สามารถวิเคราะห์ จัดทำ ใช้ ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาได้ จัดทำแผนการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ และนำแผนการเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามสมรรถนะ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้ การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้แก่ผู้เรียน การประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การเลือกใช้ผลการวิจัยเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64102 หลักการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 

Principles of Education and Professional Standards of Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา  การวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  หลักการวิชาชีพครู ภาระงานครู 
คุณลักษณะครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและวิชาชีพครู  
        สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ช่วยเหลือและสนับ 
สนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การให้คำแนะนำช่วยเหลือ
ผู้เรยีนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การมีจติสำนึกสาธารณะ
และการเสยีสละให้สังคม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

3(2-2-5) 

 

2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)                                           24 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64201 การบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ  

Educational Administration and Leadership 
      ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา 
ภาวะผู้นำ การระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้
จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโต เต็มตามศักยภาพ การบริหารความ
เสี่ยงและความขัดแย้ง  
ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การบริหารงานระบบเครือข่าย 
      สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น การ
บริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม 
ส่งเสริม และประเมินผลสถานศึกษา 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64202 ผู้บริหารมืออาชีพและธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา  

Professional Administrator and Good Governance  in 
Educational Administration 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับจิต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา 
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล 
และความซื่อสัตย์ สุจริตคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพและ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่ครุุสภากำหนด 
     สามารถมีอุดมการณ์ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และแนวทางการ
พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหาร  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ 

3(2-2-5) 

EA64203 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล 
School Administration in digital Era 

       ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร
สถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล การบริหารองค์การ 
สำนักงาน และองค์คณะบุคคล  การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและ
ความเป็นเลิศ  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การ
บริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและ
งบประมาณ การบริหารทั่วไป การบริหารธุรการ การบริหารพัสดุ และ
อาคารสถานที่ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
และการบริหารการศึกษา 

 สามารถกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และนําไปสู่
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาการเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและกระบวนการบริหารให้
สอดคล้อง กับบริบทมหภาคและภูมิสังคมปัจจุบัน บริหารแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 

 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขอบข่ายการ
บริหาร คุณลักษณะของนักเรียน  ครู และผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 การ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลในศตวรรษที่ 21  
การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้  และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21รวมถึงประเด็นปัญหา
และแนวโน้มของการศึกษาและสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

EA64204 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกิจการนักเรยีน  
Management of Curriculum, Learning and Student Affairs 

     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดทำ
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนการสอนเสริม 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะ การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      การประเมิน
หลักสูตร บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น  การบริหารจัดการให้เกิด
การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน เพ่ือรองรับโลกยุคศตวรรษที่ 21 

     สามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และบริหารการ
จัดการเรียนการสอน ในแนวทางใหม่  ปฏิบัติการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มรา
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ติดตามวัดผลและประเมินผลหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ รายงานและนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 

3(2-2-5) 

EA64205 การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา 
Quality Assurance for Educational Development 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องหลักการและ
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภาระ
งานของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การกำกับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
     สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
องค์ประกอบอ่ืนที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาจาก

3(2-2-5) 
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ภายนอก กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไป
ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการศึกษา 

EA64206 วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research Methodology for Educational Administration 
Development 

     ศึกษา รอบรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ ในเรื่องกระบวน
ทัศน์การวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิง ทดลอง การวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาทางการศึกษา กระบวนการวิจัย การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด การ
ออกแบบการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การกำหนดตัวอย่าง
ในการวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการจัดทำบทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร่  และการใช้ CIPP Model  ในการประเมิน การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือประเมินคุณภาพงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปฏิบัติการ
เพ่ือการสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

3(2-2-5) 

EA64207 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 
Innovation of Locals Educational Administration 
        ศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและแนวโน้มบริหารการศึกษาในท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการบริหารการศึกษา การนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและการประเมินนโยบายการศึกษาในท้องถิ่น การระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาในท้องถิ่น การประกันคุณภาพ
การศึกษาของท้องถิ่นและชุมชน และการแสวงหานวัตกรรมการบริหาร
นำไปใช้ในท้องถิ่นและชุมชน สัมมนาผลการวิจัยปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
ในท้องถิ่นและชุมชน 

3(2-2-5) 

EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและงานบริหารการศึกษา 
Practicum in school administration and educational 
administration  

 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษาและ
การบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาของ
องค์กร การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพในสถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 90 

3(90ช่ัวโมง) 



25 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
ชั่วโมง) ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 50) 
และการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาอีก (ร้อยละ 50) และให้รายงาน
ผลการฝึกปฏิบัติตามท่ีคณาจารย์ในสาขาวิชากำหนด 

 

3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                         9 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64301 สถิติเพื่อการวิจัย 

Statistics for Research 
ศึกษา รอบรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสถิติเพ่ือการวิจัย สถิติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
อ้างอิง พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

3(2-2-5) 

EA64302 การบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
Educational Administration Promoting Thinking Skills 
       ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจในเรื่องทฤษฎี ประเภท 
และลักษณะบ่งชี้ทักษะการคิดแบบต่าง ๆ การบริหารจัดการให้เกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดโดยการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การจัด
บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด การ
นิเทศภายใน และการวัดประเมินผลทักษะการคิด 

3(2-2-5) 

EA64303 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration 

      ศึกษาหลักและกระบวนการสัมมนา การเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับยุค
สมัยที่บ่งชี้ถึงแนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางการบริหาร
การศึกษา  การเขียนโครงการสัมมนาทางการบริหาร  การวางแผนเพื่อการ
สัมมนา  การเตรียมการ การดำเนินการ การแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน การแสดงความคิดเห็น การทำงานเป็นทีม  กระบวนการกลุ่ม      
การเรียนรู้และการแก้ปัญหาในการทำงาน การประเมินโครงการ  การเขียน
รายงานโครงการ  

3(2-2-5) 

EA64304 การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
School Management for the 21st Century 
          ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขอบข่ายการบริหาร 
คุณลักษณะของนักเรียน  ครู และผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 การบริหาร

3(2-2-5) 
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หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลในศตวรรษที่ 21  การจัด
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้  และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21รวมถึงประเด็นปัญหาและแนวโน้ม
ของการศึกษาและสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 

EA64305 การบริหารสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริ 
Educational Administration According to His Majesty’s Initiatives 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาตามแนว การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนว
พระราชดำริในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา  การ
วางแผน การกำหนดนโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร  การปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวพระราชดำริ การ
เสริมสร้างบรรยากาศ การนิเทศ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการศึกษา 

3(2-2-5) 

EA64306 เศรษฐศาสตร์การศึกษา  
Economics of Education   
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์การจัดการศึกษา คุณค่าทาง
เศรษฐกิจของ การศึกษา การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนของการศึกษา ประสิทธิภาพของ การลงทุนทาง
การศึกษาอุปสงค์และอุปทานของการศึกษา การวางแผนกำลังคนตาม
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ และ ทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากร และการ
ปฏิรูปการเงินทางการศึกษา และประเด็นร่วมสมัยในการจัดการศึกษาให้ 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 

3(2-2-5) 

EA64307 หัวข้อพิเศษด้านการบริหารการศึกษา 
Special Topics in in Educational Administration 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษเ์กี่ยวกับการศึกษาแบบเชิงลึกใน
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อศาสตร์และวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา 
และบริหารการศึกษา ตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือตามความสนใจของผู้เรียน 

3(2-2-5) 
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
EA64401 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาและ

การบริหารสถานศึกษา การริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ การนำ
ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา
โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาข้ันสูงและเทคนิคการค้นหาองค์
ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา และการบริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งการนำเสนอรายงานการวิจัยตามรูปแบบของการจัดทำ
วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

12 หน่วยกิต 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ สกลุ/หมายเลขบัตร

ประจำตัว 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)  
2564 2565 2566 2567 2568 

1* นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ ์
3-7703-00350-77-3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.( การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (หลักสตูรและการนิเทศ) 
ศษ.บ (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยแสงธรรม 

2551 
2540 
2537 
2530 

16 16 16 16 16 

2* นายชวน  ภารังกูล 
3-6599-00237-07-1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2534 
2524 

16 16 16 16 16 

3* นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 
3-7008-00263-12-8 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2551 
2545 
2521 

16 16 16 16 16 

4 นางสาวจรินทร์ งามแม้น 
3-7501-00218-58-8 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (หลักสตูรและการนิเทศ)  
ค.บ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2553 
2538 

16 16 16 16 16 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจำ 

ที ่
ชื่อ สกลุ/หมายเลข 

บัตรประจำตัว 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)์ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 นายพรศักดิ์  สุจริตรักษ ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.( การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (หลักสตูรและการนิเทศ) 
ศษ.บ (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยแสงธรรม 

2551 
2540 
2537 
2530 

16 16 16 16 16 

2 นายชวน ภารังกูล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2534 
2524 

16 16 16 16 16 

3 นางปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2551 
2545 
2521 

16 16 16 16 16 

4 นางสาวจรินทร์ งามแม้น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม (หลักสตูรและการนิเทศ)  
ค.บ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2553 
2538 

16 16 16 16 16 

5 นายกำธร  ไพจิตต ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 
ศษ.ม. (หลักสตูรและการนิเทศ) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 

2559 
2542 
2534 

8 8 8 8 8 

6 นางสาวสมภัสสร  บัวรอด 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 
2552 

 
2548 

8 8 8 8 8 
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ที ่
ชื่อ สกลุ/หมายเลข 

บัตรประจำตัว 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)์ 
2564 2565 2566 2567 2568 

7 นายเกรียงวุธ  นีละคปุต ์
 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
 
M.M. (Multimedia Computer) 
 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
Swinburne University of 
Technology (Australia) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  

2559 
 

2548 
 

2541 
 

8 8 8 8 8 

8 นายนาวิน  คงรักษา อาจารย ์
 
 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา) 
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
สถาบันราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

2559 
 

2548 
 

2542 

8 8 8 8 8 

9 นายทรงเกียรติ  อิงคามระธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม. (วิจัยและวัดผล) 
 
ศศ.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอม
บึง 
มหาวิทยาลยัสุโชทัยธรรมาธริาช 

2553 
 

2535 

8 8 8 8 8 

10 นายพิเชษฐ  สัตย์วินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแสงธรรม 

2552 
2548 

8 8 8 8 8 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ที ่
ชื่อ สกลุ/หมายเลข 

บัตรประจำตัว 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)์ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 นายไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
กศ. บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโริฒ 

2550 
 

2544 
 

2544 
2542 

8 8 8 8 8 

2 นางสุพัตรา สุจรติรักษ์ 
 

อาจารย ์ Ph.D (English Study: 
International Program)  
ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ)  
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)   

Suranaree University of 
Technology 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2553 
 

2548 
 

2535 
 

8 8 8 8 8 
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4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัย 
4.1 คำอธิบายโดยย่อ 

กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ต้องทำเค้าโครงการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีน่ักศึกษา
ที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นเรื่องที่
อยู่ในขอบเขตการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 เป็น
ผู้ดูแล 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา และสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่ได้ 

4.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 1 เป็นต้นไป 

4.4 จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)    จำนวน 12 หน่วยกิต 

   
4.5 การเตรียมการ 

มีการกำหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ อย่างชัดเจน มีการเข้าค่ายวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดทำแผนเวลาการทำวิทยานิพนธ์ จัดชั่วโมงการให้คำปรึกษา 
จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.6 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
มีการติดตามการทำวิทยานิพนธ์ จากแผนเวลาการทำวิทยานิพนธ์ เป็นรายบุคคลและ

ประเมินผลจากการเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การทำวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แบบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 1. การสอนโดยใช้กรณีกรณีศึกษา (Case study) หรือใช้ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นฐานตลอดจนการ 
วิเคราะห์แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาใน
อนาคต 

2. การสอนโดยใช้ Mind Mapping เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์และ
คิดอย่างเป็นระบบ 

3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการเรียนรู้วิธีการกำหนด
ทางเลือกสำหรับตัดสินใจแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา 

4. การสังเคราะห์ข้อเท็จจริง เพ่ือสรุปแนวความคิดและ
หลักการ 

2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ด้วยกระบวนการวิจัย 

1. ใช้กิจกรรมการสอนแบบใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
(Research-based instruction) ที่เริ่มต้นด้วยการให้
นักศึกษาสำรวจสภาพปัญหา การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาเพ่ือกำหนดโจทย์การวิจัย
เพ่ือการแก้ไขปัญหา 

2. การสำรวจและสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีและรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศท่ีชี้ประเด็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 

3. การศึกษารูปแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษา 

4. กิจกรรมการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงานการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย 

5. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. กิจกรรมนำผลการวิจัยไปฝึกปฏิบัติการจริงในสถานศึกษา 

3. ความสามารถในการบริหาร
การศึกษาอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ศึกษาแนวทางการบริหารของผู้บริหารต้นแบบหรือนัก
บริหารที่ประสบความสำเร็จ 

2. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

3. การนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 
4. การกำหนดคะแนนประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4. คุณลักษณะภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. ศึกษาชีวประวัติของผู้บริหารต้นแบบทีเ่ป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อสังคม 

2. การวัดระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยแบบทดสอบ
เพ่ือกำหนดจุดพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล 

3. การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้

2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

3) สามารถแสดงออก หรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่
จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 

4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
กับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในที่ทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนเนื้อหาของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้เกิด

ประเด็นความรู้ ความเข้าใจในสาระเรียนรู้ทางการบริหารการศึกษาแต่ละด้านบนฐานความคิดของระบบ
คุณธรรมอันจะนําไปสู่ความตระหนัก ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจเชิงการบริหารการศึกษา 

2) การให้ความสำคัญกับการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการวิเคราะห์ตีความ
ประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างลึกซ้ึง 

3) การกำกับติดตามและการให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในการพัฒนาความรู้โดยใช้
ระเบียบ วิธีการวิจัยอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้ การแสวงหาขอ้มูล 
ข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรงนำไปวิเคราะห์ตลอดจนการนำผลที่ได้รับไปใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ
นำไปใช้การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะกําลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักคุณธรรม 

จริยธรรมในแก้ปัญหา การตัดสินใจ การใช้ถ้อยคำ ความมีน้ำใจต่อเพ่ือนนักศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบ
ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงาน/สถานศึกษาได้จัดขึ้น 
เพ่ือประเมินผลการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของความเป็นนักบริหารการศึกษาที่พึง
ประสงค ์

2) การพิจารณาผลงานการค้นคว้า พร้อมทั้งเสนอแนะ ในสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา
ตามที่อาจารย์หรือผู้สอนมอบหมาย ว่าได้แสดงออกถึงมิติความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหรือไม่           
โดยพิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดอีย่างสร้างสรรค์ 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถพัฒนานวัตกรรม มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น
แก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่จะเกิดข้ึน 
3) มีความรู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่าง  ชาญ

ฉลาด 
4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งและกว้างขวางเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติที ่เปลี่ยนแปลงใน

วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนตามหลักการสอนภาษาอย่างครบถ้วนจากอาจารย์ผู้สอน
ที่เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา 

2) การจัดการสัมมนาย่อย ๆ ในเนื้อหาวิชาที่เป็นหลักการบริหารการศึกษาในด้าน  
ต่าง ๆ ที่ใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้
ในศาสตร์ของการบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษาและสถานศึกษา บุคคลที่สนใจการจัดการศึกษา
และเพ่ือนในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดแง่คิดใหม ่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3) การมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  และแนวทาง
พัฒนา ระบบการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถ  
นำความรู้ เทคนิค เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาที่กำหนด สิ่งที่นักศึกษาจะได้คือ รูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง 
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ตรวจสอบ ประเมิน ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบ ประเมินความรู้ ความามารถในหลักการบริหารการศึกษา ในด้าน
ต่าง ๆ ด้วยแบบทดสอบที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ
กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่วนความรู้ ความสามารถด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษานั้น ใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติได้จริงของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2) การตรวจสอบ และพิจารณาผลงานของนักศึกษา ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาได้นําเสนอหลักการแนวคิด และผลงานวิจัยของนักวิชาการต่างๆ รวมทั้ง ตัวแบบที่นำมาใช้
สำหรับการวิเคราะห์ (Conceptual framework) ของนักศึกษาในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ  
ใหม ่ๆ 

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา 

3) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยเฉพาะการสอนที่

ผสมผสานการจัดการความรู้สอดแทรกไว้ในหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันหรือกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ซึมซับวิธีคิด 
โลกทัศน์ แนวคิดการบริหารจัดการใหม่ ๆ จากอาจารย์ผู้สอน และหรือการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีมีวิทยากรมาบรรยาย 

2) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างน้อยปีละครั้ง 

3) การจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสถานสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการแสดงภาวะผู้นำเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์องค์กรในอนาคต 

4) สัมมนาเครือข่ายหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชา   การบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือการพัฒนาองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย 
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ติดตาม สังเกตพฤติกรรมแสดงออกของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและการรวมกลุ่ม

เสวนาที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ โดยสังเกตวิธีคิด วิธีการสื่อสารตลอดจนการโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนวชิา
ต่าง ๆ ในการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

2) พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาโดย
พิจารณาข้อสรุป ที่สะท้อนถึงความเข้าใจในเทคนิคแนวคิดที่ได้รับ การตั้งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีหลักการเหตุผลรองรับ และการสร้างข้อเสนอแนวทางดำเนินด้านต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ 

3) พิจารณาจากผลการประเมินจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือตัวแทนของผู้บริหาร
หน่วยงานมอบหมายที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ
ประเมินอาจเป็นแบบการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
และ/หรือเป็นแบบประเมินที่หน่วยงานผู้จัดนำมาใช้เองก็ได ้

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน

วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นใน
การเป็นผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายการทํางานร่วมกันเป็นหมู ่คณะโดยการทําความเข้าใจผลงานทาง
วิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา จากนักวิชาการ
ต่างประเทศหรือร่วมกันจัดทํากิจกรรมทางวิชาการภายในหมู่เรียนเดียวกันหรือต่างหมู่เรียนในสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รวมทั้งการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย
เดียวกันและต่างมหาวิทยาลัย 

2) ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพและ/หรือการ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอ่ืนที่ผู้บริหารการศึกษาหรือสถานศึกษาเกี่ยวข้อง 

3) มอบหมายให้ผ ู ้ เร ียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทั ้งที ่ เป ็นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มุ่งม่ันให้เป็นบุคลที่มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่า 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การวัดและการประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นี้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการศึกษา สังเกตทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบประกอบกับการกําหนดเกณฑ์การแสดงออกทั้งนี้จะได้วิเคราะห์ผลแห่ง
พฤติกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นเช่นไร 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า        
ในประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  โดยเจาะลึก        
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ    
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และ ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์และ
การสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่จะนำไปใช้อ้างอิง 
           2) ฝึกฝนการจัดทำรายงานที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
นำเสนอผลสรุปของการวิเคราะห์ตัวเลข ได้แก่ การนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่ง วงกลม กราฟ และ
เส้นตรง เป็นต้น 
       3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงความหมายเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากรายงานผลการสำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์และหรือปัญหา
เฉพาะ    ในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำการวิเคราะห์/ตีความสภาพปัญหาที่
ค้นพบเพื่อการกำหนดจุดพัฒนาทั้งในเชิงตัวเลขและความหมายของสภาพปัญหา 

2) การประเมินผลจากวิธีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความกระจ่างชัดในการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำเสนอต่อสาธารณะ ตลอดจนการเลือกสรรรูปแบบการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและหรือความหมายเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสมเข้าใจได้ 

3) ประเมินผลจากการที่นักศึกษาแสดงวิธีการวิเคราะห์ใน เชิงตัวเลขในลักษณะตา่ง 
ๆ ออกมาเป็นสารสนเทศ จากนั้นก็พิจารณาว่าจะนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธีใดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใดจากท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดโจทย์คำถามเชิงสถานการณ์จำลองให้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
• ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 
สามารถ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ปัญหา
ทาง
คุณธรรม 

สามารถ
ใช้ดุลย
พินิจ
อย่างผู้รู้
ด้วย
ความ
ยุติธรรม 

สามารถ
แสดงออก
หรือ
สื่อสาร
ข้อสรุป
ของ
ปัญหา 

สนับสนุน
ให้ผู้อื่น
ใช้ 
ดุลยพินิจ
ทางด้าน
คุณธรรม 

แสดงออก 
ซึ่งภาวะ
ผู้นำใน
การ
ส่งเสริม 
ให้มีการ
ประพฤติ
ปฏิบัติ 
ตามหลัก
คุณธรรม 

สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
หรือสร้าง
องค์
ความรู้
ใหม่ 

มีความรู้
ที่เป็น
ปัจจุบัน
ใน
สาขาวิชา 

มีความรู้
เทคนิค
การวิจัย
และ
พัฒนา
ข้อสรุป 

มีความ
เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพ 

สามารถ
ใช้ความ
เข้าใจอัน
ถ่องแท้ใน
ทฤษฎี
และ
เทคนิค
การ
แสวงหา
ความรู้ 

สามารถ
สังเคราะห์
ผลงาน
การวิจัย
และ
ทฤษฎี
เพื่อ
พัฒนา
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

สามารถ
ออกแบบ
และ
ดำเนินการ
โครงการ 
วิจัย 

มีความ 
สามารถ
สูงในการ
แสดง
ความเห็น
ทางวิชา 
การและ
วิชาชีพ 

สร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ใน
กิจกรรม
กลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 

สามารถ 
คัดกรอง
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
เพื่อนำมาใช้
ในการศึกษา 

สามารถ
สื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
(Foundation Courses) 

                

1) ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 1 •  •    •  •    • •  • 

2) ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 •  •    •  •    • •   

3) คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบณัฑติศึกษา 

  •   •    •     • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 
สามารถ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ปัญหา
ทาง
คุณธรรม 

สามารถ
ใช้ดุลย
พินิจ
อย่างผู้รู้
ด้วย
ความ
ยุติธรรม 

สามารถ
แสดงออก
หรือ
สื่อสาร
ข้อสรุป
ของ
ปัญหา 

สนับสนุน
ให้ผู้อื่น
ใช้ 
ดุลยพินิจ
ทางด้าน
คุณธรรม 

แสดงออก 
ซึ่งภาวะ
ผู้นำใน
การ
ส่งเสริม 
ให้มีการ
ประพฤติ
ปฏิบัติ 
ตามหลัก
คุณธรรม 

สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
หรือสร้าง
องค์
ความรู้
ใหม่ 

มีความรู้
ที่เป็น
ปัจจุบัน
ใน
สาขาวิชา 

มีความรู้
เทคนิค
การวิจัย
และ
พัฒนา
ข้อสรุป 

มีความ
เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพ 

สามารถ
ใช้ความ
เข้าใจอัน
ถ่องแท้ใน
ทฤษฎี
และ
เทคนิค
การ
แสวงหา
ความรู้ 

สามารถ
สังเคราะห์
ผลงาน
การวิจัย
และ
ทฤษฎี
เพื่อ
พัฒนา
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

สามารถ
ออกแบบ
และ
ดำเนินการ
โครงการ 
วิจัย 

มีความ 
สามารถ
สูงในการ
แสดง
ความเห็น
ทางวิชา 
การและ
วิชาชีพ 

สร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ใน
กิจกรรม
กลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 

สามารถ 
คัดกรอง
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
เพื่อนำมาใช้
ในการศึกษา 

สามารถ
สื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล 

4) การพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสู้่ฐานสมรรถนะ  •    •   • •   • •   

5) หลักการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู •  •    •  • •   •   • 

2. หมวดวิชาบังคับ/เฉพาะ
ด้าน (Core Courses) 

                

1) การบริหารการศึกษา 
และภาวะผู้นำ •    • • •   •    •  • 

2) ผู้บริหารมืออาชีพและ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารการศึกษา 

  • • •  •  •    •    

3) การบริหารสถานศึกษา
และการศึกษาในยุคดิจิทลั   •  • •      • •   • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 
สามารถ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ปัญหา
ทาง
คุณธรรม 

สามารถ
ใช้ดุลย
พินิจ
อย่างผู้รู้
ด้วย
ความ
ยุติธรรม 

สามารถ
แสดงออก
หรือ
สื่อสาร
ข้อสรุป
ของ
ปัญหา 

สนับสนุน
ให้ผู้อื่น
ใช้ 
ดุลยพินิจ
ทางด้าน
คุณธรรม 

แสดงออก 
ซึ่งภาวะ
ผู้นำใน
การ
ส่งเสริม 
ให้มีการ
ประพฤติ
ปฏิบัติ 
ตามหลัก
คุณธรรม 

สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
หรือสร้าง
องค์
ความรู้
ใหม่ 

มีความรู้
ที่เป็น
ปัจจุบัน
ใน
สาขาวิชา 

มีความรู้
เทคนิค
การวิจัย
และ
พัฒนา
ข้อสรุป 

มีความ
เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพ 

สามารถ
ใช้ความ
เข้าใจอัน
ถ่องแท้ใน
ทฤษฎี
และ
เทคนิค
การ
แสวงหา
ความรู้ 

สามารถ
สังเคราะห์
ผลงาน
การวิจัย
และ
ทฤษฎี
เพื่อ
พัฒนา
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

สามารถ
ออกแบบ
และ
ดำเนินการ
โครงการ 
วิจัย 

มีความ 
สามารถ
สูงในการ
แสดง
ความเห็น
ทางวิชา 
การและ
วิชาชีพ 

สร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ใน
กิจกรรม
กลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 

สามารถ 
คัดกรอง
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
เพื่อนำมาใช้
ในการศึกษา 

สามารถ
สื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล 

4) การบริหารหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู้ และกิจการ
นักเรียน 

 •    •   • •   •   • 

5) การประกันคณุภาพเพื่อ
พัฒนาการศึกษา   •   • •   •     •  

6) วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารการศึกษา 

 •    •  •   • •   •  

7) นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น 

  •   •    •    •   

8) การฝึกปฏิบัติงานบริหาร
สถานศึกษาและงาน
บริหารการศึกษา 

 

   •    • •    •  •  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 
สามารถ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ปัญหา
ทาง
คุณธรรม 

สามารถ
ใช้ดุลย
พินิจ
อย่างผู้รู้
ด้วย
ความ
ยุติธรรม 

สามารถ
แสดงออก
หรือ
สื่อสาร
ข้อสรุป
ของ
ปัญหา 

สนับสนุน
ให้ผู้อื่น
ใช้ 
ดุลยพินิจ
ทางด้าน
คุณธรรม 

แสดงออก 
ซึ่งภาวะ
ผู้นำใน
การ
ส่งเสริม 
ให้มีการ
ประพฤติ
ปฏิบัติ 
ตามหลัก
คุณธรรม 

สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
หรือสร้าง
องค์
ความรู้
ใหม่ 

มีความรู้
ที่เป็น
ปัจจุบัน
ใน
สาขาวิชา 

มีความรู้
เทคนิค
การวิจัย
และ
พัฒนา
ข้อสรุป 

มีความ
เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพ 

สามารถ
ใช้ความ
เข้าใจอัน
ถ่องแท้ใน
ทฤษฎี
และ
เทคนิค
การ
แสวงหา
ความรู้ 

สามารถ
สังเคราะห์
ผลงาน
การวิจัย
และ
ทฤษฎี
เพื่อ
พัฒนา
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

สามารถ
ออกแบบ
และ
ดำเนินการ
โครงการ 
วิจัย 

มีความ 
สามารถ
สูงในการ
แสดง
ความเห็น
ทางวิชา 
การและ
วิชาชีพ 

สร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ใน
กิจกรรม
กลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 

สามารถ 
คัดกรอง
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
เพื่อนำมาใช้
ในการศึกษา 

สามารถ
สื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล 

3. หมวดวิชาวิชาเลือก 
(Elective Courses) 

                

1) สถิติเพื่อการวิจัย    • •   • •  • •   •  

2) การบริหารการศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะการคิด 

•   •    •       • • 

3) สัมมนาทางการบรหิาร
การศึกษา 

  •  •  •    •      

4) การบริหารการศึกษา        
ในศตวรรษที่ 21 

 •    •    •   •   • 

5) การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางพระราชดำร ิ   • •     • • •      

6) เศรษฐศาสตร์การศึกษา    •  • •   •     • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 
สามารถ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ปัญหา
ทาง
คุณธรรม 

สามารถ
ใช้ดุลย
พินิจ
อย่างผู้รู้
ด้วย
ความ
ยุติธรรม 

สามารถ
แสดงออก
หรือ
สื่อสาร
ข้อสรุป
ของ
ปัญหา 

สนับสนุน
ให้ผู้อื่น
ใช้ 
ดุลยพินิจ
ทางด้าน
คุณธรรม 

แสดงออก 
ซึ่งภาวะ
ผู้นำใน
การ
ส่งเสริม 
ให้มีการ
ประพฤติ
ปฏิบัติ 
ตามหลัก
คุณธรรม 

สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
หรือสร้าง
องค์
ความรู้
ใหม่ 

มีความรู้
ที่เป็น
ปัจจุบัน
ใน
สาขาวิชา 

มีความรู้
เทคนิค
การวิจัย
และ
พัฒนา
ข้อสรุป 

มีความ
เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพ 

สามารถ
ใช้ความ
เข้าใจอัน
ถ่องแท้ใน
ทฤษฎี
และ
เทคนิค
การ
แสวงหา
ความรู้ 

สามารถ
สังเคราะห์
ผลงาน
การวิจัย
และ
ทฤษฎี
เพื่อ
พัฒนา
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

สามารถ
ออกแบบ
และ
ดำเนินการ
โครงการ 
วิจัย 

มีความ 
สามารถ
สูงในการ
แสดง
ความเห็น
ทางวิชา 
การและ
วิชาชีพ 

สร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ใน
กิจกรรม
กลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 

สามารถ 
คัดกรอง
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
เพื่อนำมาใช้
ในการศึกษา 

สามารถ
สื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล 

7) หัวข้อพิเศษด้านการ
บริหารการศึกษา    •  • •    •    •  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

การคิดคะแนน ตัดสินผลการเรียนรายวิชา คิดจากคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน  ผลการสอบ 
กลางภาค  ผลการสอบปลายภาค  โดยอาจารย์กับนักศึกษาตกลงในชั้นเรียนได้ตกลงกันแล้ว การคิด
คะแนนตัดสินผลการเรียนรายวิชา โดยใช้หลักเกณฑ ์ ดังนี้ 
   A 4.0 ผ่านในระดับดีเยี่ยม (Excellent)  
   B+ 3.5 ผ่านในระดับดีมาก (Very Good) 
   B 3.0 ผ่านในระดับดี  (Good) 
   C+ 2.5 ผ่านในระดับปานกลาง (Fairly Good) 
   C 2.0 ผ่านในระดับพอใช้ (Fair) 
   D+ 1.5 ผ่านในระดับอ่อน  (Poor) 
   D 1.0 ผ่านในระดับอ่อนมาก (Very Poor) 
   F 0.0 ไม่ผ่าน    (Fail) 
การประเมินผลเป็นสัญลักษณ์  ไม่มีระดับคะแนนใช้สัญลักษณ์  ดังนี้ 
   I (Incomplete)  ยังไม่สมบูรณ์ 
   S (Satisfactory)  พอใจ 
   U (Unsatisfactory) ไม่พอใจ 
   AU (Audit)   การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง   
   W (Withdrawal)  การเพิกถอนรายวิชา 
    N (No Report)  รายวิชาที่ยังไม่ได้รับผลการประเมิน 
   T (Transfer)  รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบคอมพิวเตอร์และการสอบภาษาต่างประเทศให้มี
สัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 

P (Pass)   ผ่าน 
F (Fail)    ไม่ผ่าน 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 
  G (Good)   ผ่านระดับดี 
  P  (Pass)   ผ่าน 
  F  (Fail)             ไม่ผ่าน 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 กำหนดช่วงเวลาให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทําหน้าที่ทวนสอบหลักสำคัญของ
สาระเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทีเ่รียนรู้มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความกระจ่างให้นักศึกษาและ
สามารถเชื่อมโยงหลักการแนวคิดของแต่ละรายวิชาเข้ากับสภาพความเป็นจริงได้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2 กำหนดให้นักศึกษาได้ทดสอบเนื ้อหาทุกรายวิชาที่จำเป็นตามหลักสูตรเพ่ือ
ประเมินและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

2.1.3 กำหนดให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาต้อง
ออกแบบกระบวนการจัดทำให้มีลักษณะเป็นขั้นตอน (Step-By-Step) ที่จะช่วยให้นักศึกษาทุกคน
สามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จได้อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้สาระในวิทยานิพนธ์ต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำวิทยานิพนธ์ต้องบ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถในการ
นำองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาได ้

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  จะให้ความสำคัญกับสมรรถนะด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษา เพื ่อเป็นฐานสำหรับการกำหนด วิเคราะห์และสร้างสรรค์นโยบาย
การศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการศึกษาที่สามารถสร้างการเปลี่ยน 
แปลงอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไว้ดังนี้ 

2.2.1 กำหนดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา      
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งระบบการติดตามผลดังกล่าว มีลักษณะการไปเยี่ยมเยียนและการให้คำ 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนกับแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางสำหรับการพัฒนางานตลอดจน การศึกษาวิจัยเพ่ือ
การจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.2.2 กำหนดให้มีสัมมนาสอดแทรกในการสอนในทุกรายวิชาโดยมีการเชิญนักศึกษา  
ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในด้านต่างๆ ตลอดจน การเป็นวิทยากรให้
การศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถแสดงสมรรถนะของความเป็นนักบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้นำทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวคือ   
1. ต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 45 หน่วยกิต 
2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  จากระบบ  4  
3. สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ 
    สอบปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
4. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ด้วยปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี 
   มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม 
    ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน 
    ทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
     (Proceeding) 
6. สอบผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความกระจ่างในเรื่องวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและกระบวนการวิธีใช้หลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ
เอกสารที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 
ตลอดจนการวางตัว การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา 

1.3 เปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

2.1.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้น 

2.1.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารและมีการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.3 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ให้เข้ารับอบรม สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.4 ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 

2.1.5 ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความ หนังสือ ตำราที่เกี่ยวกับศาสตร์การบริหาร 
2.1.6 ส่งเสริม/สนับสนุนการเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งใน

และนอกสถาบัน 
2.1.7 สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่จะทําให้ศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะได้รับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

2.2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการอาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพจากองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2.2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
หน่วยงานและหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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2.2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เป็นวิทยากรอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม 
2.2.4 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.5 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ในการสร้างเครือข่ายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

ในทั้งและต่างประเทศ 
2.2.6 ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 

   1.1 การกำกับหลักสูตร  
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ ให้แก่อาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ วิทยากร ติดตามและรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ในหลักสูตรทุกด้าน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาแล้ว 

     เป้าหมายหลักสูตร 
  1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหลักสูตร  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา พ.ศ. 2556 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
           2) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ทุก 5 ปี      
      การดำเนินการหลักสูตร 
                    1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี ประธานหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ  ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหน้าที่กำกับ 
ดูแล ให้การดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  
พ.ศ. 2556 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 ทั้งทางด้าน
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

          2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในแต่ละภาค 
                    3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ   
การพัฒนาหลักสูตรและประเมินหลักสูตร  ตามกรอบเวลาที่กำหนด 
                    4) สรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหาร 
หลักสูตร อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 การประเมินผลการดำเนินการหลักสูตร 
         1) หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทของ สำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและก.พ.ให้การรับรอง 
         2)  มีจำนวนรายวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา 
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
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                  3) มีการประเมินหลักสูตร ทุก 3-5 ปี  
เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องให้ทันต่อ  
ความเปลี่ยนแปลง  
ของสถานการณ์     
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา   
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
หน่วยงาน
สถานศึกษาและ
สังคม 

1. การยกร่างหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ.  

2. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก   
5 ปี ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับ
สารสนเทศ ด้านสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาผล
การสัมมนาอาจารย์ผู้สอนทุกภาคเรียน
และความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
นักศึกษาปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษา 

3. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์
ผู้สอน โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ของ สกอ. 

1. การรับรองหลักสูตรของ 
สกอ. 

2. หลักสูตรที่ใช้จัดการ
เรียนการสอนได้รับ 
การปรับปรุงมาแล้ว   
ไม่เกิน  5 ปี 

3. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน      
ในรายวิชาที่กำหนด         
มีคุณสมบัติเฉพาะ
เป็นไปตามเกณฑ์เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของ 
สกอ. 

2. สร้างเครือข่าย
หลักสูตรเพื่อเพ่ิม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับ 
บริบทของสังคม
การศึกษาไทย 

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาทุกประเภทในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลจากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาเป็นโจทย์     
การวิจัยและการจัด การเรียนรู้ตาม 
สภาพจริง 

1. การจัดทำบันทึก   
ความเข้าใจ (MOU)  
กับหน่วยงาน สถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ         
ในประเทศ 

2. แผนงาน/โครงการ/ผล
การจัดสัมมนาเครือข่าย
หลักสูตรและการ
กำหนดแนวทางการ
พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร    
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภายในเครือข่าย
หลักสูตร 

3. สร้างสรรค์        
การเรียนรู้อย่าง
วิจารณญาณและ
พัฒนางานบริหาร
การศึกษาด้วยการ

1. การสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและแนวทางการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ และเพ่ือ
เป็นการเตรียม ความพร้อมให้กับอาจารย์
ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

1. ความพร้อมด้าน
อาจารย์ผู้สอนเอกสาร
โครงการสอน (มคอ.3) 
เอกสารประกอบ    
การสอน และสื่อ
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
สร้างองค์ความรู้ 2. การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของ  

การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและ   
หรือตรวจสอบองค์ความรู้และการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นกับ    
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

อุปกรณ์ของอาจารย์
ผู้สอน 

2. ผลงานวิจัย เอกสาร 
ตำราของอาจารย์ผู้สอน
และผลการวิจัยของ
นักศึกษาท่ีนำมาบูรณา
การกับการจัดการเรียน
การสอน 

 
1.2 นักศึกษา 

       1. การรับนักศึกษา หลักสูตรมีการวางระบบ กลไกและกระบวนการในการรับนักศึกษา 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีการวางแผนรับสมัครนักศึกษา เพ่ือให้ได้จำนวนตามแผนการรับนักศึกษาใน
หลักสูตร มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการตัดเลือกนักศึกษาเพ่ือให้ได้คุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีหลักสูตรกำหนด  ดังนี้ 
                1) การสอบข้อเขียน เพ่ือพิจารณาเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร 
                2) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ในการแสดงความ
คิดเห็นและวิเคราะห์ ในอาชีพงานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
                3) เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

       กระบวนการรับนักศึกษา    
                1) ประชุมกำหนดแผนงานและปฏิทินการรับเข้าศึกษา  เพื่อปรับแนวทางการ
คัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร 
                2) แจ้งข้อมูลการรับเข้าต่อสำนักงานทะเบียน 
                  3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร 
                4) แจ้งรายชื่อกรรมการออกข้อสอบ- ตรวจข้อสอบ ภาคข้อเขียน และกรรมการ
สอบสัมภาษณ์  เพ่ือสำนักงานทะเบียนจะดำเนินการประกาศต่อไป  
                5) แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อเจ้าหน้าที่กองอำนวยการสอบ ต่อสำนักงาน
ทะเบียนเพ่ือการดำเนินการต่อไป 
                6) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
                7) กรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียนและประมวลผลสอบ 
                8) สรุปรายชื่อผูผ้่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
                9) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 



52 

       การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษา ได้พบอาจารย์ จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที ่ปรึกษาแรกเข้าทุกคน  เพื ่อให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตร  
        การให้คำปรึกษาและการให้คำแนะนำ บัณฑิต จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนอย่างสม่ำเสมอ  โดยอาจารย์ทุกคนต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  มี
ชั่วโมงให้นักศึกษาเข้าพบ ไม่น้อยกว่า 5 ชม./สัปดาห์  

       การอุทรณ์ของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนน  เกรด  
สามารถยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน  เสนอต่อคณบดีและเพื่อขอให้พิจารณา
และชี้แจงรายละเอียดของคะแนนให้แก่นักศึกษา   

1.3 อาจารย์  
        มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันในการรับอาจารย์ใหม่ โดยมีการวางแผนและการ

ดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสตูร 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

         การรับอาจารย์ใหม่  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้อง
ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ มีระบบการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน จัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพื่อชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อหลักสูตร 
           4.1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
                     - ผู้บริหารบัณฑิต ผู้บริหารหลักสูตร จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่
อาจารย์ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตร  เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาจารย์ในทุกรูป แบบภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อหลักสูตร 
                     - การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง  อบรม
วิธี การสอน  การวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การวางแผน  การเขียน มคอ. 3  มคอ.4  มคอ.
5 และ มคอ. 6  การผลิตตำรา  เอกสารคำสอน  เอกสารประกอบการสอน  เป็นต้น 
                     - การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การศึกษาดูงาน  การส่งเสริม
การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  การให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สถาบัน
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ต้องการหรือมีความจำเป็นมีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม  โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
ทุกรูป แบบภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อหลักสูตร  
           4.1.3 การมสี่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม การทบทวนหลักสูตร 
                     - มีการทำงานร่วมกัน  โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับฝ่ายต่างๆ  
เช่นวิจัย  วิชาการ  พัฒนานักศึกษา  แต่ละฝ่ายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการทำงาน  
           4.1.4 การแต่งตั ้งอาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรับอาจารย์พิเศษ โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   
          4.1.5 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ด้านการบริหารการศึกษา  ที่มีชื่อเสียง
และเป็นแบบอย่างที่ดี  มาบรรยายพิเศษในรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาบังคับหรือหมวดวิชาเลือก ได้
ไม่เกินกว่า 6 ชั่วโมง  โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและปรากฎชื่อใน  มคอ.3  และ 
มคอ.5 อย่างชัดเจน   

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
2.1 การบริหารงบประมาณ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดทําแผนงบประมาณของสาขาฯ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

2) แสวงหางบประมาณจากรายได้อื่นมาสมทบ เช่น กิจกรรมบริการวิชาการเฉพาะกลุ่มใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีผู้สนใจซึ่งผู้รับบริการอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนี้ 
1) เอกสารที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ที่เป็นตำราและวารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มี
ปริมาณที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีฐานข้อมูล 
(Database) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกอย่างเพียงพอ 

2) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและจำนวน
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนด สามารถจัดการเรียนการสอนและการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีอาคารสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่มี
ความสะดวกสบายเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมกลุ่มย่อยของนักศึกษา  และ
การศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ ทั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี และในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการ

จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามีดังนี้ 
1) จัดหา เอกสาร ตำรา วารสารด้านการบริหารการศึกษา จากต่างประเทศที่ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มี
ความทันสมัย สําหรับตําราประกอบการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหา
มาเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากตําราท่ีใหม่อยู่ตลอดเวลา สําหรับวารสาร
ทางวิชาการ โดยเฉพาะวารสารทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะประสาน
กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสมาชิกบอกรับวารสารทางการบริหารการศึกษา
จากต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องที่จะได้วารสารใหม่ ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ตลอดเวลา 

2) การพัฒนาปรับปรุงสํานักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้มีความสะดวกสบาย 
มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันทันสมัยมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความ
สะดวกกับนักศึกษาและอาจารย์ที่จะใช้เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอน การขอ
คําปรึกษาแนะนําเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สํานักงานสาขาวิชา
การบริหารการศึกษายังเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญ   
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การระดมสรรพกำลังและการจัดสรรทรัพยากรหลักสูตรให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มีแผนดำเนินการดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. มีตำราและวารสาร

ทางวิชาการท่ีเน้น
ด้านการบริหา
การศึกษาท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่าง
เพียงพอ 

1. จัดทำคำของบประมาณจัดซื้อ
ตำราและวารสารทางวิชาการที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในแต่ละปีงบประมาณ 

2. จัดซื้อตำราและวารสารทาง
วิชาการท่ีเน้นด้านการบริหาร
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1. พิจารณาจากคำของบประมาณ
แผ่นดินตามแผนงาน/โครงการ
ที่เสนอขอไปได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาจากการจัดซื้อ จัดหา 
ตำราและวารสาร ทางวิชาการ
ตามแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ขอไปของสำนักวิทยบริการและ
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
 
 
 
 
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดบริการด้านเอกสาร
ตำรา วารสาร และสื่อเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 

3. พิจารณาจากการนำตำราและ
วารสารวิชาการมาใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้า อ้างอิงของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

2. อาจารย์ผู้ทำหน้าที่
สอนและให้
คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์มี
จำนวนและคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ 
สกอ. 

1. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทำหน้าที่
สอนและให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณวุฒิและให้มี
จำนวนเพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ. เพื่อให้
เพียงพอกับการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามหลักสูตร 

2. การมอบหมายภาระหน้าที่การ
จัดการเรียน การสอนและการ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ สกอ. กำหนด 

 
 
3. พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้
มีความสะดวกสบาย อุปกรณ์
เครื่องมือใช้สอยทันสมัย ครบ
ครันเพ่ือให้เป็น จุดเชื่อมประสาน
การดำเนินงานระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา ตลอดจนการ
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของหลักสูตรและของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1. พิจารณาจากการเทียบเคียง
จำนวนอาจารย์ผู้สอนและทำ
หน้าที่ให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์กับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ สกอ.กำหนด 

 
 
2. พิจารณาจากคำสั่งการ

มอบหมายภาระหน้าที่ การ
จดัการเรียนการสอนและการ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรครุ
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา    
การบริหารการศึกษา 

3. พิจารณาจากแผนดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พร้อมทั้งการกำหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรประจำ
สำนักงานให้ทำหน้าที่
ให้บริการและอำนวย ความ
สะดวกในการดำเนินงานของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
และการรวบรวมหลักฐาน



56 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ข้อมูลเพ่ือการติดตาม
ประเมินผลตามระบบ  การ
ประกันคุณภาพของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

3. มีสถานที่จัดการ
เรียนการสอนและ
สถานที่จัดสอบ   
โครงร่างและสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ที่เหมาะสมสะดวก
และเพียงพอ 

1. จัดให้มีห้องสำหรับจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ที่เหมาะสมและ
สะดวกสบาย จำนวน 1 ห้อง 

2. จัดให้มีห้องประชุมสำหรับจัด
สอบโครงร่างและสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม จำนวน 
1 ห้อง 

3. จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อยที่
นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง
สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และจากฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก และ
เพียงพอ 

 
4. การสร้างเครือข่ายหลักสูตรเพื่อ

ขยายความร่วมมือทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์งานบริการทาง
วิชาการกับหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

1. ตรวจสอบสภาพห้องท่ีใช้จัดการ
เรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. ตรวจสอบสภาพห้องท่ีใช้จัด
สอบโครงร่างและสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3. ตรวจสอบสภาพห้องท่ีนำมาใช้
เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยที่
นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง
สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและจากฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยว่ามีความ
สะดวกและเพียงพอหรือไม่ 

4. ตรวจสอบจากบันทึกความ
เข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงกับหน่วยงาน
และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ   
ในประเทศ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ สาขาฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เสนอขออัตรากําลังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   

จอมบึงโดยผ่านบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอของบประมาณเพ่ือเพ่ิมอัตรากำลังต่อ
สํานักงบประมาณต่อไป 



57 

2) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาอัตรากําลังที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ สกอ. และตามที่สํานักงบประมาณอนุมัติ 

3) ปฐมนิเทศอาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ ให้มีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายและแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งระเบียบ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในคณะและในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
มีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องมีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรอย่างชัดแจ้ง 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือจะได้วิเคราะห์ จุดเด่น และจุดด้อยร่วมกันในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกครั้ง 

3) การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระ
วิชาในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่และกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาฯดำเนินการดังนี้ 
1) ผู้มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์พิเศษหรือบุคคลที่สาขาวิชาพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร จะทำการบันทึกและเก็บ
ประวัติด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และหรือตำแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การทำงาน
และความสำเร็จที่ได้รับ ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งไว้อย่างเป็นระบบ 

2) รวบรวมประวัติผู้มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลที่สาขาวิชา
พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะดำเนินการเสนอการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาดังกล่าว 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะดำเนินการดังต่อนี้ 
1) ทำการวิเคราะห์งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2) กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรทำหน้าทีส่นับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้อง
รับผิดชอบ 
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3) กำหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาและอัตราเงินเดือนที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาและ
ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปแล้วทักษะความรู้ตามวุฒิเป็นความรู้ความสามารถทีน่ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั่วไปในวงกว้างแต่งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ต้องอาศัยทักษะความรู้เฉพาะและผู้ปฏิบัติ
ต้องมีใจรักการให้บริการ (Service Mind) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น การเพ่ิม
ทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

     1) การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นงานเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องให้ความรู้
กับบุคลากรสนับสนุนพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน (On the job Training) 

     2) การสนับสนุนให้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในกิจกรรมการบริการวิชาการและ
โครงการวิจัยของสาขาวิชาเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

     3) การสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำงานกับหน่วยงานอื่น 

5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคน เป็นผู้ทำหน้าที่
ให้คำปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการทำกิจกรรม และระเบียบ
วิธีวิจัย โดยการจัดชั่วโมงว่าง (Office Hour) เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการเข้ารับคำปรึกษา 

2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา
เพ่ือให้คำปรึกษาในการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นการเฉพาะ 

3) สาขาฯ จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยการตั้งไลน์กลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษา
ด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จะรับการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาทางด้านวิชาการทุกเรื่อง

และจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ของนักศึกษา และนำเสนอผลการ
อุทธรณ์นั้นให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจะดำเนินการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต จากผู้ใช้

บัณฑิต ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในลักษณะใดบ้าง และ
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ได้รับความชื่นชอบและเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ร่วมงานเพียงใด 

6.2 จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และผู้ร่วมงานกับมหาบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาออกไป เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิต 

6.3 ศึกษาความต้องการด้านคุณลักษณะของหัวหน้างานของหน่วยงานสถานศึกษาเพ่ือ
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กำหนดมาตรฐานด้านคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร เช่น ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การตัดสินใจ คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมในการทำงานและวินัยการทำงาน 
เป็นต้น 

7. ตัวบง่ชี้ผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators : KPI) 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) และเกณฑ์มาตรฐานของ

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิน
ประจำปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี/้เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
ปี
ที่ 
1 

ปี
ที ่
2 

ปี
ที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปี
ที่ 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและ
ทบทวนการดำเนินงานของหลักสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

ตัวบ่งชี/้เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
ปี
ที่ 
1 

ปี
ที ่
2 

ปี
ที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปี
ที่ 
5 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่กำหนด      ใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน      ในแต่ละปี
การศึกษา ให้ตรวจจากแผนการศกึษาว่าปีการศึกษานั้นเปดิกี่วิชาแล้วคำนวณ ร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิด เช่น ปีท่ี 1 เปิด 10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากับ 2.5 วิชา
หรือ 3 รายวิชาที่ต้องทบทวน  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูจ้ากผลการประเมินการดำเนินงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีนการ
สอน 

 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี/้เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
ปี
ที่ 
1 

ปี
ที ่
2 

ปี
ที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปี
ที่ 
5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย    ปีละ 1 
ครั้ง  

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบณัฑติ ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5    จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

- - X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละ
คนรับผิดชอบ 

2) การแจ้งผลประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา    ให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ 

3) การนำประเด็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสัมมนา
อาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ทุกภาคเรียนเพ่ือการทบทวนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือการสอนในระดับปริญญาโท ใน
กรณีท่ีต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะและทักษะในระดับสูง 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการ     

และงานทะเบียน 
2) การประเมินจากแผนการสอนของอาจารย์ การจัดกิจกรรมและงานที่มอบหมายให้กับ

นักศึกษาปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) การพิจารณาจากข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้เพราะ

เทคนิคและเนื้อหาแบบทดสอบจะบ่งชี้ทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ได้ส่วนหนึ่ง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เป็นการตรวจสอบบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วว่าเป็นผู้มี

ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
เป็นผู้บริหารและหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
การวิจัย และการประยุกต์ความรู้ ภูมิปัญญาสากลและของท้องถิ่นไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
เป็นอย่างดี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และ มีทักษะในการสังเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงมา
สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะความ
เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถประสานการปฏิบัติงานในบริบทของระบบการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเหมาะสมโดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การใช้แบบสำรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วโดย
สอบถามจากบุคลากรในหน่วยงานและหรือสถานศึกษาต้นสังกัดของบัณฑิต 

2) การวิจัยประเมินผลหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา
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ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานสถานศึกษาผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรได้อย่างชัดเจนทุกด้าน 

3) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน 

4) รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญของการประเมินหลักสูตรในภาพรวมคือ เป็นสารสนเทศที่
สะท้อนถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งระบบ
เริ่มตั้งแต่การยกร่างหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามทิศทางที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
โดยจะกำหนดจุดของการประเมินไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 การจัดลำดับรายวิชาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์อย่าง

เป็นขั้นตอนเพียงใด พิจารณาจากแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่มีการกำหนดเป็นแผนการศึกษา   
ตามหลักสูตรครบถ้วนชัดเจน 

3.2 การจัดอาจารย์ประจำรายวิชา ทั้งนี้เพราะความสำเร็จหรือล้มเหลวของหลักสูตรขึ้นอยู่
กับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา ดังนั ้น การจัดอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ
เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
แท้จริง ตลอดจนต้องมีทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี สามารถพิจารณาได้จากการมีประสบการณ์   
การสอนระดับบัณฑิตศึกษามาบ้างแล้ว 

3.3 ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู ้ เช่น การจัดหาเอกสาร ตำรา (ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 

3.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน หมายรวมถึงการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้อมูลจากการประเมินส่วนนี้ ได้จากการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนจากนักศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและบรรยากาศของสถานที่จัดสอบที่ได้
จากการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

หลักสูตรที่ดำรงความมีคุณภาพและมาตรฐานได้ตลอดเวลาจะขึ้นอยู่กับการมีแผนปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Improvement ดังนั้น การทบทวนผลการประเมินและ
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะดำเนินการ
ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
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4.1 กรณีนักศึกษาที่ยื ่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนา  
กรอบความคิดการวิจัยที่เหมาะสมได้ และหรือยังไม่สามารถออกแบบการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย 

4.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทั้งที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตาม
เงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
คำสั่งแต่งคณะกรรมการวิพากษ์ 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์ และ 
คณะกรรมการประจำคณะคณะครุศาสตร์ 

 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หมวดที่ ข้อเสนอแนะ 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5 

   5.3 ปรับคำว่ามหาวิทยาลัยกำหนด เป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนด 
ข้อ 6 
   เพ่ิมรายการคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2564 
ข้อ 9 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จำนวน 3 คน เนื่องจาก
อาจารย์ 1 ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นอยู่ ซึ่งเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ของ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กำหนดให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เกิน 1 หลักสูตร 

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ข้อ 1.3 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยตัดคำซ้ำออก 
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

ข้อ 2.2 ตามข้อ 2.2.1 เขียน สกอ. ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้
ถูกต้อง 
ข้อ 2.2.4, 2.2.5 คำว่ามหาวิทยาลัยกำหนด ให้ปรับเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนด  และให้
ตรวจสอบทุกที่ 
ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1.2 ให้ปรับสภาวิชาชพี  
เป็นสภาวิชาชีพครู (คุรุสภา)  
ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา EA64307 ชื่อภาษาอังกฤษ มี in ติดกัน 
2 ตัวให้ตัดออก 1 ตัว (คำเกิน) 
ข้อ 3.1.4.1 ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน วิชา EA64207 นวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาท้องถิ่น  ซ้ำกับรายวิชา EA64207 การฝึก
ปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา      
ในรายวิชา การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา  ให้ปรับรหัสวิชาเป็น EA64208 
ข้อ 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา ซ่ึง EA64305 การบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ  ให้ปรับเป็น          
การบริหารสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริ   
   - รายวชิา EA64307 หัวข้อพิเศษด้านการบริหารการศึกษา  
ให้ปรับคำว่า ศึกษาแบบเข้ม เป็นศึกษาเชิงลึก 
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หมวดที่ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ 3.2.1, 3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ประจำ 

ภาระงานสอน ช.ม./สัปดาห์ ให้ปรับเป็น 16 ช.ม./สัปดาห์ 
ข้อ 4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการ กำหนดไว้เฉพาะ
โครงการเพื่อแก้ปัญหา  ให้เพ่ิมเพ่ือการพัฒนาเข้าไปด้วย 

หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมิน 

ข้อ 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ข้อ 1) ปรับคำว่าระเบียบวิธีการวิจัย เป็นระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อ 2) การตรวจพิจารณา ให้ปรับเป็นการตรวจสอบ 
พิจารณา และอีกหลายแห่งให้แก้เช่นเดียวกัน 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 

ข้อ 1 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
การสอบวิทยานิพนธ์ จาก 3 เกณฑ์  เป็น 4 เกณฑ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนด  และตัดคำว่า
ค้นคว้าอิสระออก เนื่องจาก หลักสูตรนี้ไม่มีการศึกษาค้นคว้า
อิสระ 
ข้อ 2.2 การตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีคำว่า ดุษฎีบันฑิต  ให้ปรับเป็น 
มหาบัณฑิต  

หมวด 6 การพัฒนาอาจารย์ - 
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 1.2 นักศึกษา หัวข้อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา บรรทัด

ที่ 2 คำว่า ได้พบปะอาจารย์ ให้ตัดคำว่า “ปะ”  ออก 
หัวข้อการอุทรณ์ของนักศึกษา คำว่า “นักศึกษา” ไม่มีสระอา 
หัวข้อการรับอาจารย์ใหม่  เขียนสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ตัดคำว่า “การ” 
ข้อ 4.1.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ปรับคำว่า สถาบัน เป็น 
มหาวิทยาลัย 
ข้อ 2.3 ตัดข้อ 1, 2, 3   ออก เนื่องจากมีห้องสอบโครงร่าง 
และการสอนป้องกันวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า แล้ว 

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

ข้อ 4 หน้า 56 การตรวจเยี่ยมประเมินภายใน  ให้ปรับป็น 
“ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (internal audit)”  
และ ระบบประกันคุณภาพ  ปรับเป็น “ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา” 
หน้า 57 ข้อ 4.4 ให้ตัดออก 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หมวดที่ ข้อเสนอแนะ 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป - 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร - 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

1) เขียนให้ชัดเจน กรณีผู้ที่ต้องเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  
2) เพ่ิมคำว่า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใน
คำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่สามารถเพ่ิม
ได้ 
3) เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำ/อาจารย์
พิเศษ ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 

- 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา - 
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ - 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร - 
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการ
ของหลักสูตร 

- 
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ภาคผนวก  ค 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 กับ 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556              

ประเด็น 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.

2556 (ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหาร

การศึกษา) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

 
 

หมายเหตุ/เหตผุล 

ปรัชญา -   (คงเดิม) 
วัตถุประสงค์ -   (คงเดิม) 
หน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต (คงเดิม) 

รายวิชา(บังคับ/
เลือก) 

30 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต (คงเดิม) 

วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต (คงเดิม) 
แผนการเรียน แผน ก (วิทยานิพนธ์)  

และแผน ข (ค้นคว้า 
อิสระ) 

แผน ก (วิทยานิพนธ์)
และแผน ข (ค้นคว้า 

อิสระ) 

แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
(ไม่มีแผน ข)  

เพื่อยกระดับความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

ของสาขาฯ 
ช่ือรายวิชาบังคับ 1. ความเป็นผู้นํา ทาง

วิชาการ 
1) หลักการ ทฤษฎี 
และการปฏิบัติการ 
บริหารการศึกษา 

 

1) ทฤษฎีการบริหาร 
การศึกษา และ 
ภาวะผู้นำ 

 

- ปรับชื่อรายวิชา
ใหม่ให้มีความ
ทันสมัย แต่
คำอธิบายรายวิชา
(บังคับ) ยึดตาม
ประกาศ
คณะกรรมการคุรุ
สภาเรื่อง  สาระ
ความรู้  สมรรถนะ
และประสบการณ์
วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา  
ตามข้อบังคับคุรสุภา  
ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.  2556 
 
 
 

2. การพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
3. คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

2) การพัฒนาความ 
เป็นผู้บรหิารการศึกษา
มืออาชีพ 
 
3) คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณและ 
กฎหมายสำหรับ 
ผู้บริหารการศึกษา 

2) ผู้บริหารมืออาชีพ 
และธรรมาภิบาลใน 
การบริหารการศึกษา 
 

4. หลักสูตร  การสอน 
การวัด และประเมินผล 
การเรยีนรู ้
 
5. กิจการและกิจกรรม 
นักเรียน 

4) นวัตกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา 
ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
และการนเิทศ 
การศึกษา 

3) การบริหาร 
หลักสตูรการจัดการ
เรียนรู้ และกิจการ
นักเรียน 

 

6. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

5) การส่งเสรมิ
คุณภาพ 

และการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

4) การประกัน 
คุณภาพเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
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ประเด็น 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.

2556 (ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหาร

การศึกษา) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ/เหตผุล 

 
- 6) การวิจัยเพื่อพัฒนา  

การบริหารการศึกษา 
5) วิธีวิจัยเพื่อพัฒนา  
การบริหารการศึกษา 

 

 
7. การบริหาร 
สถานศึกษา 

- 6) การบริหาร 
สถานศึกษาและ 
การศึกษาในยุคดิจิทลั 

 

 8) การฝึกปฏิบัติงาน 
บริหารสถานศึกษาและ 
บริหารการศึกษา 

7) การฝึกปฏิบัติงาน 
บริหารสถานศึกษา

และ 
บริหารการศึกษา 

7) การฝึกปฏิบัติงาน 
บริหารสถานศึกษา 
และบรหิารการศึกษา 

(คงเดิม) 

- - 8) นวัตกรรมการ 
บริหารการศึกษา 
ท้องถิ่น 

(ย้ายมาจาก 
วิชาเลือก) 

ช่ือรายวิชาเลือก - 1) สถิติเพื่อการวิจัย 1) สถิติเพื่อการวิจัย (บังคับเลือก) 
- 2) การบริหาร 

การศึกษาท่ีส่งเสริม 
ทักษะการคิด 

2) การบริหารการ 
ศึกษาที่ส่งเสริม 
ทักษะการคิด 

(คงเดิม) 

- 3) สัมมนาทางการ 
บริหารการศึกษา 

3) สัมมนาทางการ
บริหารการศึกษา 

(คงเดิม) 

- 4) การบริหารการ  
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 

4) การบริหารการ  
ศึกษาในศตวรรษที่21 

(คงเดิม) 

- 6) การบริหาร 
การศึกษาตามแนว 
พระราชดำร ิ

5) การบริหาร 
การศึกษาตาม 
แนวพระราชดำร ิ

(คงเดิม) 

- 7) นวัตกรรมการ 
บริหารการศึกษา 
ท้องถิ่น 

 
(ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ) 

 

- 3) การบริหาร 
การศึกษาโรงเรียน 
นานาชาติ โรงเรยีน 
ระบบ สองภาษา  
และโรงเรียนที่ใช้ 
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
การสอน 

6) เศรษฐศาสตร ์
การศึกษา    

 

ที่มาของรายวิชา:  
1) UNITAR 
International 
University  
2) Atlantic 
International 
University  
3) University of 
Illinois 
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ประเด็น 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.

2556 (ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหาร

การศึกษา) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ/เหตผุล 

    

4) Columbia 
University 

5) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 - 5) การบริหาร 
การศึกษาในบริบท 
ประชาคมอาเซียน 

7) หัวข้อพิเศษด้าน 
การบริหารการศึกษา 
 
 

 

ที่มาของรายวิชา: 
1) Michigan State 
University 
2)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

5. รายวิชาเสรมิ
พื้นฐาน 
 (แบบไม่นับหน่วย
กิต) 

- 1) ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษา 1 

1) ภาษาอังกฤษ
สำหรับบณัฑติศึกษา 1 

(คงเดิม) 

- 2) ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษา 2 

2) ภาษาอังกฤษ
สำหรับบณัฑติศึกษา 2 

(คงเดิม) 

- 3) คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบณัฑติศึกษา 

3) คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบณัฑติศึกษา 

(คงเดิม) 

6. รายวิชาเสรมิ
พื้นฐานสำหรับผู้ที่
ไม่มีวุฒิครู  

- 1) หลักการศึกษาและ
การจัดการเรยีนรู ้

 

1) การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้สู่ฐาน
สมรรถนะ 

ปรับช่ือและ
คำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์
วิชาชีพครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562  

- 2) นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

และการประเมินผล 
การศึกษา 

2) หลักการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร* และ
อาจารย์ประจำ

หลักสตูร 

- 1. ผศ.ดร.พรศักดิ์
สุจรติรักษ์* 
2. ผศ.ดร.ชวน   
ภารังกูล* 
3. รศ.ดร.ปยิะนาถ  
บุญมีพิพิธ* 
4. ผศ. ดร.พัชราวลัย  
สังข์ศร ี

1. ผศ.ดร.พรศักดิ์  
สุจรติรักษ์* 
2. ผศ.ดร.ชวน   
ภารังกูล* 
3. รศ.ดร.ปยิะนาถ  
บุญมีพิพิธ* 
4. ผศ. ดร.จรินทร์  
งามแม้น 
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ประเด็น 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.

2556 (ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหาร

การศึกษา) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ/เหตผุล 

แผนการรับ
นักศึกษา 
 

- แผน ก 40 คน 
แผน ข 10 คน 
รวม 50 คน 
/ปีการศึกษา 

แผน ก 50 คน 
/ปีการศึกษา 
(ไม่รับแผน ข) 

เพื่อยกระดับความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ของสาขาฯ 
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ภาคผนวก  ง 
วิเคราะหร์ายวิชาบังคับหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
กับข้อบังคับคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชพี 

(ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2556 
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วิเคราะห์รายวิชาบังคับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
กับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมผู้นําการปลี่ยน
แปลง พฤติกรรมผู้นําภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูใหจ้ัดการ การเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนให้เติบโต เตม็ตามศักยภาพ  
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน  
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชนและท้องถิ่น 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา  
(๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและท้องถิ่นได้  

EA64201 การบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ  
Educational Administration and Leadership 
      ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและสังคม ผู้นําการเปลีย่นแปลง พฤติกรรมผู้นํา ภาวะผู้นำ/การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา/ การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จดัการ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนให้เติบโต เตม็ตามศักยภาพ/การบรหิารความ
เสี่ยงและความขดัแย้ง/ปฏสิัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน/
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น/ การ
บริหารงานระบบเครือข่าย 
      สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา/ บรหิารการศึกษาและ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น/ บริหารงานระบบ
เครือข่าย/ บริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม ส่งเสริม และ
ประเมินสถานศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นําภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย  
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง (๕) 
ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนรว่มงาน 
 (๖) การนิเทศการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครอืข่าย  
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม ส่งเสรมิ 
และประเมินสถานศึกษา 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ  

(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

EA64202 ผู้บริหารมืออาชีพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
การศึกษา  
Professional Administrator and Good Governance  in 
Educational Administration 
       ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ 
อุดมการณ์ของผู้บริหาร/การจดัการความรูเ้กี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศกึษา/ความเป็นผู้บรหิารมืออาชีพ/
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ/หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสตัย์ 
สุจรติ/คณุธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา/จรรยาบรรณของวิชาชีพและสมรรถนะที่ครุสุภา
กำหนด 
     สามารถมีอุดมการณ์ของผู้บรหิารและแนวทางการพัฒนาเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ/ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ/ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ  

(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (๑) หลักธรรมาภิ
บาล และความซื่อสัตยส์ุจรติ  
(๒) คณุธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา  
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีครุุสภากําหนด 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีจิตสาํนึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม 

(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ  
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

 (๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีครุุสภากําหนด 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มจีิตสํานึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม  
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

 

 

 



80 

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าท่ีในการบริหาร การบริหาร
องค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล 
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ  
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้  
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้  
(๕) การบริหารงานบุคคล  
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี  
(๗) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา 
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล การบริหาร
สถานศึกษา และการบริหารการศึกษา 

ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์และนําไปสู่การ
ปฏิบัติใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้
สอดคล้อง กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
 (๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้ 

EA64203 การบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในยุคดิจิทัล 
School Administration in digital Era 

       ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎี 
หลักการ กระบวนการ และหน้าทีใ่นการบริหาร การบรหิาร
องค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล/การบรหิาร งานวิชาการ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ/ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู/้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการเรียนรู/้การ
บริหารงานบุคคล /การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานท่ี/ โดยนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้ /กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา/การวางแผนเพิ่มประสทิธิภาพ  และประสิทธิผล การ
บริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าท่ีในการบริหาร 
(๒) การบริหารองค์การ สํานักงาน และองค์คณะบุคคล  
(๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้  
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหาร
การศึกษา 

ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และ นําไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับบริบท  ของหน่วยงานทางการศึกษา  
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้
สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
 (๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้ 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (๑) พัฒนา
หลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา  
(๒) การจัดการเรยีนการสอน และการสอนเสรมิ  
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
 (๑) สามารถพัฒนาหลักสตูรและบริหารการจัดการ
เรียนการสอน ในแนวทางใหม่ได ้
 (๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุง การบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้
 

EA64204 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกิจการ
นักเรียน  
Management of Curriculum, Learning and Student Affairs 

     การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา /การจัดการ
เรียนการสอน และการสอนเสริม/การวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่
เน้นฐานสมรรถนะ/การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้/การประเมินหลักสตูร/ บริหารกิจกรรมเสริม
หลักสตูรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒน ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการ
จัดการและคดิเป็น /บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรยีน/บริหารจดัการใหเ้กิดการดแูลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อรองรับโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 
     สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอน ใน
แนวทางใหม่/ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู้/พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ เพือ่
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน/ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนําผลการ
ประเมินมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ บริหารจดัการให้เกดิ
กิจกรร พัฒนาผูเ้รียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน/และส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และความสามคัคีในหมู่คณะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 (๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู้  
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและหลักสตูรสถานศึกษา  
(๔) การประเมินหลักสตูร 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
 (๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนําผลการ
ประเมินมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (๑) บริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผูเ้รียนใหรู้้จักการจัดการและคิดเป็น  
(๒) บริหารจดัการใหเ้กิดการพัฒนา ทักษะชีวิตของผู้เรียน  
(๓) บริหารจดัการใหเ้กิดการดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
(๒) สามารถส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม และความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (๑) หลักการและ
กระบวนการในการประกันคณุภาพการศึกษา  
(๒) การประกันคุณภาพภายใน และภายนอก 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
(๑) สามารถจัดทำรายงานผล การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมนิภายนอก  
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

EA64205 การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
Quality Assurance for Educational Development 
     หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา/
การประกันคณุภาพภายใน และภายนอก/ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก/ การกำกับติดตามการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
     สามารถจัดทำรายงานผล การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก /กำกับติดตามการประกันคณุภาพ
การศึกษา/และนําผลการประกันคณุภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาและการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ทัง้ภายในและ
ภายนอก 
 (๒) การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
(๑) สามารถกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา
การศึกษา 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

EA64206 วิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
Research for Educational Administration Development 
     กระบวนทัศน์การวิจัย วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปรมิาณและเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิง ทดลอง การวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิง
คุณภาพ กระบวนการวิจยั การทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การก าหนด ตัวอยา่งวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขยีนรายงานการวิจัย 
และการ จดัทำบทความวิจยัเพื่อเผยแพร่ การประเมินคณุภาพ
งานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย เนน้ปฏิบัติการสรา้งเครื่องมือ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2556 รายวิชาบังคับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี)   
    มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                                    
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาและ ผู้บริหาร
การศึกษา  
     (3) มีการกําหนดการฝึกปฏิบตัิการบรหิาร สถานศึกษา
และการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และมี
ช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง  (15 x  6 ช่ัวโมง) 
ประกอบด้วย การฝึกการบริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 50   
และฝึกการบรหิารการศึกษา  ร้อยละ 50 

EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบรหิารการศึกษา 
Practicum in Field Experience in Educational 
Administration 
      การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ด้วยการปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารการศึกษาการบรหิารการศึกษาและการนิเทศภายใน 
การวิเคราะห์ปญัหาขององค์กร การวางแผน การประเมินผล การ
ตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน) ประกอบด้วย 
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 50) และการฝึก
ปฏิบัติการบริหารการศึกษาอีก (รอ้ยละ 50)และให้รายงานผลการ
ฝึกปฏิบัตติามที่คณาจารย์ในสาขาวิชากำหนด 

      ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา การฝึกปฏบิัติการ
บริหารสถานศึกษาและปฏิบตัิการบริหารการศึกษา
ระหว่างเรยีนตามหลักสูตรที่คุรสุภารับรอง 
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      ภาคผนวก  จ 
         ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

         อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ  
และอาจารย์พิเศษ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ. ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม 

 

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย  
1. พรศักดิ์  สุจริตรักษ์, ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และชวน  ภารังกูล (2564) การประเมินหลักสูตรครุศาสต 

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2564. (เดือนมกราคม-มิถุนายน. 2564)  (TCI กลุ่ม 2) 

2. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, เอกชัย  บุญมีพิพิธ และพรศักดิ์  สุจริตรักษ์ (2564). การบริหารกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564. (เดือนมกราคม-
มิถุนายน. 2564)  (ใบยืนยันตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการ)  (TCI กลุ่ม 
2)                                     

3. พรศักดิ ์สุจริตรักษ์ และชนิตา พิลาไชย. (2563).  นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็น  
 โรงเรียนต้นแบบท่ีส่งเสริมทักษะการคิด. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 21.  ฉบับที่ 2 พ.ศ.   
 2563. (เดือนมกราคม-มิถุนายน. 2563) (TCI กลุ่ม 2) (หน้า 32-52) 
4. ประพจน์  แย้มทิม, ชวน ภารังกูล, พรศักดิ์  สุจริตรักษ์, ธีระพร  อายุวัฒน์, นิลุบล  รปูหมอก     

และพณกฤษ บุญพบ (2563).  แนวทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ. วารสารสิรินธร 
ปริทรรศน์. ปีที่  21.  ฉบับ ที่ 36 พ.ศ. 2563. (เดือนมกราคม-มิถุนายน. 2563) (TCI กลุ่ม 2) 

5. พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, (2560) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี. วารสารศิลปากร 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560.(TCI กลุ่ม 1) (หน้า 40-56) 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน  ภารังกูล 
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ปร.ด.  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศษ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
1. ชวน ภารังกูล ธีระพร  อายุวัฒน์ สุริยะ รูปหมอก พณกฤษ  บุญพบ สุดจิต หมั่นตะคุ.  การพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรมในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน 
ชั้นธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  วารสารสิรินธร 
ปริทรรศน์. ปีที่ 22.ฉบับที ่1.(มกราคม – มิถุนายน. 2564)  (TCI กลุ่ม 2) 

2. พรศักดิ์  สุจริตรักษ์, ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และชวน  ภารังกูล (2564) การประเมินหลักสูตรครุศาสต 
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2564. (TCI กลุ่ม 2) 

3. เอกชัย บุญมีพิพิธ และชวน ภารังกูล. (2563). การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชนที่  
ส่งผลต่อผลลัพธ์ จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี.  
วารสารสิรินธร ปริทรรศน์. ปทีี่   21 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม. 
2563)  (TCI กลุ่ม 2)  

4) ประพจน์  แย้มทิม, ชวน ภารังกูล, พรศักดิ์  สุจริตรักษ์, ธีระพร อายุวัฒน์, นิลุบล  รปูหมอก   
และพณกฤษ  บุญพบ (2563).  แนวทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ. วารสารสิรินธร
ปริทรรศน์. ปีที่  21.  ฉบับที่ 1. พศ. 2563. (เดือนมกราคม_มิถุนายน. 2563) (TCI กลุ่ม 2) 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 
    สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
   ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
1. พรศักดิ์  สุจริตรักษ์, ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และชวน  ภารังกูล (2564) การประเมินหลักสูตรครุศาสต 

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2564. (เดือนมกราคม-มิถุนายน. 2564)  (TCI กลุ่ม 2) 

2. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, เอกชัย  บุญมีพิพิธ และพรศักดิ์  สุจริตรักษ์ (2564). การบริหารกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วารสารสิรินธรปริทรรศน์. ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564. (เดือนมกราคม-
มิถุนายน. 2564) (TCI กลุ่ม 2) 

3. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและจำรัส แจ่มจันทร์. (2563).  การบริหารการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์  
4.0. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์. ปีทื่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). (TCI กลุ่ม 2) 

4. ปิยะนาถ. บุญมีพิพิธ.(2563).  การบริหารวินัยองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาภาครัฐในพื้นที่ตะวันตกของประเทศไทย. วารสารสิรินธร 
ปริทรรศน์. ปีที่ 21. ฉบับที่ 1. พศ. 2563. (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) (TCI กลุ่ม 2) 

5. ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, เอกชัย บุญมีพิพิธและคณะ. (2560).  การจัดการความรู้การใช้หลักสูตร  
ท้องถิ่นยางนากับพระราชาและวิจัยยางนาในสถานศึกษา. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. ฉบับที่ 1 ปี 2561. หน้า 68-72.  (TCI กลุ่ม 2) 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จรินทร์  งามแม้น 
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
   ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กศ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม 

 

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
1) จรินทร์  งามแม้น,  จริยะ  วิโรจน์.  (2561).  การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อ  

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน.”1 มีนาคม 
2561 

2) จรินทร์  งามแม้น,  จริยะ  วิโรจน์.  (2562). การรับรู้ความรู้และสมรรถนะตนเองของนักศึกษา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร “กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นสากลทางการศึกษา”22 มิถุนายน 2562  

3) จรินทร์ งามแม้น,จริยะ วิโรจน์ (2563)การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา 
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุม 
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่16  "งานวิจัยด้านการสอน
และการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลง"วันที่6 มิถุนายน 2563 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำธร  ไพจิตต์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
สุวัทนา สงวนรัตน์, กำธร  ไพจิตต์, วรวุฒิ แสงนาค และสุพรรษา น้อยนคร. (2562). การศึกษาการ 

จัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 19 มีนาคม 2562  (หน้า 223-238) 

 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภัสสร  บัวรอด 
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ค.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
สุธิดา ปรีชานนท์ และสมภัสสร บัวรอด. (2563). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 แบบโครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. รายงานการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 (หน้า 406-416) 
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4. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

M.M. 
 

Multimedia (Computer) 
 

Swinburne University of Technology 
(Australia) 

อส.บ. 
 

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
เกรียงวุธ นีละคุปต์. (2560). การพัฒนารูปแบบการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

ทฤษฎีการตลาด. วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 

 
 
5. อาจารย์ ดร.นาวิน  คงรักษา 
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วท.ม.  (โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
N. Kongrugsa, N. Chumuang and M. Ketcham, "Real-Time intrusion — Detecting and   

alert system by image processing techniques," 2017 10th International  
Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), Pattaya, 
2017, pp. 1-6. doi: 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ  อิงคามระธร 
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ค.ม. วิจัยและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ศศ.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช 

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
ทรงเกียรติ อิงคามระธร. (2562). การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม

เมอร์โดยการเรียนรู้จากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562). 

 
 
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ สัตย์วินิจ 
สังกัดคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ศษ.ม. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม 

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
พิเชฐ สัตย์วินิจ. (2561). ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง: กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก 
NGSL. ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

ตำรา 
พิเชฐ สัตย์วินิจ. (2561). Sound Like a Native Speaker. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอม  

บึง. 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
กศ. บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2562). เทคโนโลยีสำหรับการวิจัยในยุคสารสนเทศ: เครื่องมือสำหรับ 

งานวิจัย.วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ECT Journal, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2562): 23-34. 
 
 

2. อาจารย์ ดร.สุพัตรา  สุจริตรักษ์ 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

Ph.D  
 

English Study 
(International Program) 

Suranaree University of Technology 

ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ศษ.บ.  (บริหารการศึกษา)   วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

 
ผลงานวิจัยและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
Sucharitrak, S.(2018). Using Video Self-Assessment to Improve Students English  

Oral Presentation Skills. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11 (5), pp.94- 
104  
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ภาคผนวก  ช 
ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
The Evaluation of Master Program in Educational Administration  

Muban Chom Bueng Rajabhat University 
                         พรศักดิ์  สุจริตรักษ์1, ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ2 และชวน  ภารังกูล3  
1,2,3 อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPPiest Model ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและชอง (Stufflebeam & Zhang) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 76 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน  เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
   

ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ด้านบริบทของหลักสูตร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.55)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายได้พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด .( =4.61, 
S.D.=0.46) ส่วนด้านอื่นมีค่าเฉลี ่ยอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
โครงสร้างของหลักสูตร ( =4.46, S.D.=0.49)  และเนื้อหาสาระรายวิชา( =4.27, S.D.=0.69)  

2) ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.63)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายได้พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา) ( =4.40, S.D.=0.42)  ด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ( =4.47, S.D.=0.50)  ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน) 
( =4.33, S.D.=0.63)   

3) ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( =4.21, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณา
เป็นรายได้พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
การบริหารหลักสูตร ( =4.09, S.D.=0.59) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( =4.33, S.D.=0.59) 

4) ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อยดังนี้ ด้านความรู้ 
( =4.46, S.D.=0.53) ด้านทักษะทางปัญญา( =4.41, S.D.=0.54) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( =4.38, S.D.=0.51) ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( =4.38, S.D.=0.57) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( =4.33, 
S.D.=0.48) 

5) ด้านผลกระทบ ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.40, S.D.=0.51) 
6) ด้านประสิทธิผล ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ( =4.52, 

S.D.=0.54) 
7) ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.42, S.D.=0.41) 
8) ด้านการถ่ายโยงความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.34, S.D.=0.44) 
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ภาคผนวก  ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย          

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
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