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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อย่อ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education in Educational Administration
ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration)
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา บรรลุตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิ จั ย ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาได้ สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษและ
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีเพื่อเตรียมตัวการเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน และสามารถพัฒนาวิทย
ฐานะของตนเองให้สูงขึ้นได้
5. ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ซึ่งใช้พัฒนาบุคลากรวิชาชีพดังกล่าวให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ของ
องค์กรวิชาชีพคุรุสภา พร้อมทั้งช่วยยกระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น และนา
ความรู้ความสามารถไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้
มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้สูงขึ้นต่อไป
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6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 เพื่อให้มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา
วิชาการบริหารการศึกษาตามกฎหมายที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
6.2 เพื่อให้มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพื่อให้มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษามีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิค
การวิจัยในการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงใช้ในทางวิชาการ และนาความรู้ไปใช้การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.4 เพื่อให้มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ได้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสัมพันธ์กับบุคลากรในประชาคมอาเซียน
6.5 เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นอย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
7. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
8. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
10.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันศึกษา ทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
10.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้ว นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
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11. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
12. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
12.1 แผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาอีก 36 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต
12.2 แผน ข
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
จัดทาการค้นคว้าอิสระ (Independent study) 6 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก 42 หน่วยกิต รวม
48 หน่วยกิต
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้ แผน ก แบบ ก 2 เท่านั้น ส่วนภาคพิเศษให้ใช้ทั้ง 2 แผน
โดยให้นักศึกษาเลือกว่าจะศึกษาแผนใดเพียงแผนเดียว โดยทั้งสองแผนจะต้องผ่านการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 1 ครั้ง
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้ างหลั กสู ต รครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิทยานิพนธ์
วิชาเสริม
รวม

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้ างหลั กสู ต รครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แผน ข
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเสริม
สอบประมวลความรู้
รวม

สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึกษา
จานวนหน่วยกิต
6
30
12
ไม่นับหน่วยกิต
48
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึกษา
จานายหน่วยกิต
6
36
6
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48
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13. รายวิชา
13.1 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
จานวน 6 หน่วยกิต ศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) กาหนด ดังนี้
1206101 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการบริหารการศึกษา*
3 (2-2-5)
Research in Education and Development to Educational
Administration
1206102 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Management of Information Technology
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 30 หน่วยกิต ศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) กาหนดดังนี้
1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา*
Principle and Process in Educational Administration
1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Policy and Educational Planning
1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
Administrative Management, Finance, Supply and Buildings
1206107 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
Moralities and Ethics for Educational and School
Administrators
1206108 การบริหารงานบุคคล
Personnel Administration
1206109 การบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
Academic Administration Educational supervision and
Curriculum Development
1206110 การบริหารกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
Student Affairs Administration, Public Relations Administration
and Community Relationship
1206111 กฎหมายการศึกษาสาหรับผู้บริหารการศึกษา
Education Laws for Education Administrator

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

3 (2-2-5)
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1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Profession

3 (2-2-5)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของหลักสูตร
13.1.3 วิทยานิพนธ์
จานวน 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
1206117 Thesis

12 (0-24-12)

13.1.4 วิชาเสริม
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ที่ได้คะแนนต่า
กว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษากาหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1206115 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา *
English for Graduate Studies
1206116 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา *
Computer for Graduate Studies

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

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ให้เรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิต
13.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ข ดังนี้
13.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
จานวน 6 หน่วยกิต ศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) กาหนด ดังนี้
1206101 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการบริหารการศึกษา*
Research in Education and Development to Educational
Administration
1206102 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 36 หน่วยกิต ศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) กาหนด ดังนี้
1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา*
Principle and Process in Educational Administration
1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Policy and Educational Planning
1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
Administrative Management, Finance, Supply and Buildings
1206107 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
Moralities and Ethics for Educational and School
Administrators
1206108 การบริหารงานบุคคล
Personnel Administration
1206109 การบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
Academic Administration, Educational supervision and
Curriculum Development
1206110 การบริหารกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
Student Affair Administration, Public Relations Administration
and Community Relationship
1206111 กฎหมายการศึกษาสาหรับผู้บริหารการศึกษา
Education Laws for Education Administrator
1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Profession
1206113 ภาวะผู้นา
Leadership
1206114 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
Local Education Administration

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

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

13.2.3 การค้นคว้าอิสระ
จานวน 6 หน่วยกิต
1206118 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 (0-12-6)
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13.2.4 วิชาเสริม
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ที่ได้คะแนนต่า
กว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษากาหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1206115 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา *
English for Graduate Studies
1206116 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา *
Computer for Graduate Studies

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

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ให้เรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิต
14. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
เสริม

รหัสวิชา
1206115 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1206116 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1206101 การวิจั ยทางการศึ กษาและการพั ฒ นาการบริห าร
การศึกษา*
1206102 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

สัมพันธ์

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา*
1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
12 หน่วยกิต
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ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
1206107 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1206108 การบริหารงานบุคคล
1206109 การบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)

1206110 การบริหารกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ์
และความสัมพันธ์กับชุมชน
1206111 กฎหมายการศึกษาสาหรับผู้บริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1206117 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
3 (0-6-3)
รวม
12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
1206117 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
รวม

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของหลักสูตร

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
9 (0-18-9)
9 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ข ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
เสริม

รหัสวิชา
1206115 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1206116 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1206101 การวิจั ยทางการศึ กษาและการพั ฒ นาการบริห าร
การศึกษา*
1206102 การบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

สัมพันธ์

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา*
1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
1206107 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1206108 การบริหารงานบุคคล
1206109 การบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน

1206110 การบริหารกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ์
และความสัมพันธ์กับชุมชน
1206111 กฎหมายการศึกษาสาหรับผู้บริหารการศึกษา
1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
1206113 ภาวะผู้นา
1206114 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา
การค้นคว้าอิสระ
-

รหัสวิชา
1206118 การค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
รวม

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของหลักสูตร

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 (0-12-6)
6 หน่วยกิต
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15. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาตลอดหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1206101 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการบริหารการศึกษา*
Research in Education and Development for
Educational Administration
ความหมายการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย ประเภทการวิ จั ย
กระบวนการและการออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การ
หาคุณภาพเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐาน
การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจัยทางการศึกษา การประเมินผลงานการวิจัย การเขียนเค้า
โครงการวิ จั ย การน าเสนองานวิ จั ย การเผยแพร่ ง านวิ จั ย
ความหมายการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ลักษณะของการ
วัดและประเมิน ผลทางการศึกษา ประเภทเครื่ องมือการวัดและ
ประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา หลั ก การและเทคนิ ค การวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

3 (2-2-5)

1206102 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
ความหมาย ประเภท และประโยชน์ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อุปสรรคและผลกระทบของเทคโนโลยี การจัดการและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในสถานศึกษา หลั กการบริห ารโดยระบบ
สารสนเทศ ความสาคัญและความจาเป็นของระบบสารสนเทศต่อ
การบริห าร กระบวนการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศของสถานศึก ษาเทคโนโลยีเพื่ อการ
จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประยุกต์เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

3 (2-2-5)

ห น ้ า | 12

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา*
Principles and Process in Educational Administration
หลักและทฤษฎี ทางการบริหารและการบริหารการศึกษา
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ การ
สร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษา หลักและระบบ
การจัดการศึกษา เทคนิคการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา อาเซียนศึกษา ภาวะผู้นาและนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา

3 (2-2-5)

1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Policy and Educational Planning
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มี
ผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์
และการกาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึ ก ษา การพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา การประเมิ น นโยบาย
การศึกษา แนวคิดของการวางแผน การจัดทาแผน การประเมิน
แผนและโครงการ แผนและโครงการ แผนพัฒ นาการศึกษาไทย
แนวคิ ด และการจั ด ท าโครงการ การบริ ห ารโครงการ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การก าหนดนโยบายและแผน การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นโยบายและแผน อาเซี ย นศึ ก ษา
ภาวะผู้ น าและทฤษฎี ก ารพั ฒ นาประเทศตามแนวทางอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ

3 (2-2-5)

1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ ป ระกอบของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของ
ผู้ บ ริ ห ารในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ความจ าเป็ น ในการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ทุกระดับและทุกสังกัด

3 (2-2-5)
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
Administrative Management, Finance,Supply and
Buildings
ความหมาย หลักการ บทบาทผู้ บริห ารต่อการบริห ารงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ จัดวางระบบควบคุมภายใน
เทคนิ คการบริ ห ารจั ดการสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา การ
แสวงหาและใช้ทรั พยากรทางการศึกษา การบริห ารจัดการแหล่ ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การบริหารธุรการ การบริหารพัสดุ
การบริหารอาคารสถานที่ และการบริหารงบประมาณ การเงินและ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่

3 (2-2-5)

1206107 คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
Moralities and Ethics for Educational and School
Administrator
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธ รรมส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
การพั ฒ นาจริ ย ธรรมผู้ บ ริ ห ารให้ ป ฏิบั ติต นในกรอบคุณ ธรรม การ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หลั ก ทศพิ ธ ร าชธรรม หลั ก การ
บริ ห ารงานตามหลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก การครองตนของผู้ บ ริ ห าร
หลั ก การครองคนของผู้ บ ริ ห าร และหลั ก การครองงานส าหรั บ
ผู้บริหาร

3 (2-2-5)

1206108 การบริหารงานบุคคล
Personnel Administration
ความหมาย หลั ก การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล ระบบการบริห ารงานบุคคล หน้ าที่แ ละบทบาท
บุคลากร บุคลากรกับงานการประชุม เทคนิคการบริหารงานบุคคล
จรรยาบรรณของบุคลากร การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่ง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง เงินเดือน
และการให้ได้รับ เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเลื่อน
เงินเดือน การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ทะเบียนประวัติข้าราชการ
การพั ฒ นาบุ ค คล คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม วิ นั ย
ข้าราชการ การออกจากราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

3 (2-2-5)
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1206109 การบริ ห ารงานวิ ช าการ การนิ เ ทศการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
หลักสูตร
Academic Administration, Educational Supervision
and Development of Curriculum
การบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตร และปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา กล
ยุทธ์การนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศการศึกษา ความสัมพันธ์
ของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา การวางแผนและ
การประเมินผลการนิเทศการศึกษา ระเบียบวิ ธีวิจัยทางการศึกษา
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

3 (2-2-5)

1206110 การบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นและการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
Student Affairs Administration, Public Relations
Administration and Community Relationship
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนา
ผู้เรียน บทบาทผู้บริหารต่องานกิจการนักเรียน บทบาทผู้บริหารต่อ
การประชาสั มพันธ์ บทบาทผู้บริหารต่อการสร้างความสั มพันกับ
ชุ ม ชน งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การนั ก เรี ย น หลั ก การ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานวิจัยที่
เกี่ย วข้องกับ การประชาสั มพันธ์และความสั มพันธ์ กับชุมชนและ
อาเซียนศึกษา

3 (2-2-5)

1206111 กฎหมายการศึกษาสาหรับผู้บริหารการศึกษา
Education Laws for Educational Administrator
ความหมายกฎหมาย ประเภทกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย
การศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายสภาวิชาชีพทางการศึกษา กฎหมายการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายงานบุคคลของวิชาชีพทาง
การศึกษา กฎหมายลูกของกฎหมายหลักทางการศึกษา กฎหมายที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการศึกษาไทย

3 (2-2-5)
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1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration Profession
สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ บริ ห ารการศึ ก ษา ศึ ก ษาดู ง านเพิ่ ม
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

3 (2-2-5)

1206113 ภาวะผู้นา
Leadership
ความหมายของภาวะผู้นา ทฤษฎีภาวะผู้นา ผู้นาและผู้บริหาร
คุณลักษณะภาวะผู้นา พฤติกรรมภาวะผู้นา แบบของภาวะผู้นา ภาวะ
ผู้ น าตามสถานการณ์ ของผู้ บริหาร ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ทฤษฎีผู้นา คุณลักษณะของผู้นา พฤติกรรมผู้นา การจูงใจ
ของผู้นา มนุษยสัมพันธ์สาหรับผู้นา การจัดการความขัดแย้งของผู้นา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นา วิสัยทัศน์ของผู้นา การพัฒนาตนเอง
ของผู้นา และภาวะผู้นาในอนาคต

3 (2-2-5)

1206114 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
Local Education Administration
แนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษา องค์ประกอบ
ของการบริ ห าร ได้แก่ แนวคิดการบริหารแนวใหม่ การวางแผน
ยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติการ การจัด องค์การ กลุ่ ม กิจกรรม การ
ประสานงาน กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารบุคลากร การ
บริ ห ารทรั พ ยากรอื่ น การอ านวยการและการประสานงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพันธ์
เชิ ง ระบบและการบู ร ณาการการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การบริ ห าร
การศึ กษาท้ องถิ่น และความเคลื่ อนไหวความเปลี่ ย นแปลงและ
กรณีศึกษา

3 (2-2-5)

1206117 วิทยานิพนธ์
12 (0-24-12)
Thesis
วิจัยเกี่ยวกับปัญหา รูปแบบ วิธีการ ข้อเสนอแนะทางด้าน
การบริหารการศึกษาเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การ
นาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาทาง
การศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีการและการค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการศึกษา
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1206118 การค้นคว้าอิสระ
Independent study
ค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่สนใจในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาที่ศึกษาตามแผนการศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นาเสนอ
ผลการศึกษาค้น คว้าในรู ปแบบของเอกสารทางวิช าการลั กษณะ
รายงานของวิทยานิพนธ์

6 (0-12-6)

1206115 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
ฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเน้นการฟัง การอ่าน การพูด และสรุปใจความสาคัญ
ของบทคั ด ย่ อ และเอกสารทางวิ ช าการ ฝึ ก การเขี ย นบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษโดยศึกษาค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 (2-2-5)

1206116 คอมพิวเตอร์สาหรับศึกษาบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies
คว ามรู้ พื้ น ฐ านเกี่ ย ว กั บ คอมพิ ว เตอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และ
การสืบค้นข้อมูลอินเตอร์ เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โ ปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน

3 (2-2-5)

