รู้จัก...วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คาขวัญจากอธิการบดี
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“ ครู คือ ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยคุณสมบัตพิ เิ ศษสามประการ คือ ปัญญา กรุณา และ
บริสุทธิ์ ครูต้องไม่ ลาเอียงและปฏิบัตติ ่ อศิษย์ โดยเสมอหน้ ากัน ”
ดร. ไสว สุ ทธิพทิ ักษ์

คานา
คู่ มื อ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางการวางแผนการเรียน และจัดกิจกรรมการศึกษาของตนเอง สาระคู่มือในส่วนที่เป็นคา
ขวัญ คือ ส่วนที่ต้องการให้เป็นกาลังใจแก่นักศึก ษา ข้อมูลของเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย
ประวัติของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครุศาสตร์ แผนการเปิดสอนรายวิชาตามหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน รวมถึงระบบสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัย
คู่มือเล่มนี้ควรอยู่ใกล้ตัวเมื่อต้องการวางแผนการลงทะเบียนรายวิชา แผนการ
จัดเตรียมตัวสอบ แผนการสัมมนาและเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ แผนการสอบคุณสมบัติเพื่อ
การสอบประมวลความรู้ และอื่นๆ ขอให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้เพื่อให้สามารถ
ศึกษาได้สาเร็จอย่างมีคุณภาพตามความปรารถนาของทุกคน
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คาขวัญอธิการบดีผู้ก่อตั้ง
คาขวัญอธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
คานา
สารบัญ
ความรู้เรื่องมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครุศาสตร์
โครงสร้างวิทยาลัยครุศาสตร์และคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยครุศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบบการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
- ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
- ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination (Q.E.)
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
ภาคผนวก
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ความรู้เรื่องมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุร กิจบัณฑิตย์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่ม
ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ซึ่งได้
ดาเนินการเสนอเรื่องต่อกระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้ง
“ โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์ ” ขึ้น ณ เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 ริม
คลองประปา สามเสน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 1 ไร่ และได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาได้ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร์ เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2511 ต่ อ มาในวั น ที่ 30
พฤษภาคม ปีเดียวกัน โรงเรียนธุร กิจบัณฑิตย์ไ ด้เปลี่ยนชื่อเป็น
“ สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ” ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) เป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์
และมี ฯพณฯ นายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อสถาบัน
สถาบันธุ ร กิ จบัณ ฑิต ย์ ในระยะแรกเปิ ดสอน 2 ระดั บ คื อ ระดั บอุ ดมศึ กษา หลักสู ตร 3 ปี และระดับ อาชีวศึ กษา
หลักสูตร 2 ปี ในระดับอุดมศึกษาเปิดสอนคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกเน้นการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ พาณิชย์
การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด และเลขานุการ ต่อมารัฐบาลออกพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512
อนุญาตให้เอกชนจัดตั้งวิทยาลัยได้ สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์จึงขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยและได้รับอนุญาตให้เป็น “วิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2515
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดาเนินการสอนระดับปริญญาตรี โดยจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ต่อมาใน พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็น
นายกรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ ใ ห้ วิ ท ยาลั ย เอกชนสั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ จึ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ซึ่งเปิด
โอกาสให้ สถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนจั ด การศึ กษาได้ ก ว้ า งขึ้ น วิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ จึ ง ด าเนิ น การขอเปลี่ ย นสถานภาพเป็ น
มหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตให้เป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และได้ย้ายที่ทาการมา ณ
ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2528 มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทา
หน้าที่รับผิดชอบ มีสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่ด้านธุรการ และการบริการต่างๆ ในระดับสาขา มีผู้อานวยการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต และผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานในแต่ละหลักสูตรได้มาตรฐาน
ขณะนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น สาขาวิชาที่เปิดใหม่หลายสาขาเกิด
จากการพัฒนาหลักสูตรจากคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีการกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้พัฒนาในระยะแรกๆ อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไปแต่สาหรับหลักสูตรใหม่ๆ ที่พัฒนามาจากคณะวิชาให้อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของคณะวิชานั้นๆ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 22 หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร

ความรู้เรื่องวิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อศึกษาและเตรียมการร่างหลักสูตรของ
สาขาการจัดการการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ที่จะ
เปิดสอนในปีการศึ กษา 2547 โดยได้ดาเนินการแล้ ว
เสร็จ และได้ รับ ความเห็ นชอบการเปิด สอนหลัก สูต ร
ปริญญาโทจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 และได้รับความเห็นชอบ
หลักสูตรปริญญาเอก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549
ต่ อ มาสาขาการจั ด การการศึ ก ษาได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยส านัก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ให้ ก ารรั บ รองการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2550 ในปี ก ารศึ ก ษา
2549 สาขาการจั ด การการศึ ก ษาได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และในปี 2551 มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการการศึกษาตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่
จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิ ทยาลัย ส านั กงานคระกรรมการการอุ ดมศึ กษาให้การรั บรองหลัก สูต ร เมื่ อวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2554
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โครงสร้างวิทยาลัยครุศาสตร์

โครงสร้างของวิทยาลัยครุศาสตร์ ประกอบด้วย
1. สานักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์ ดูแลงานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานการเงิน
กิจกรรมเสริมบริการวิชาการ และงานอื่นๆ
2. สาขาวิชาการจัดการการศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา มีงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู คณาจารย์
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรโครงการ
อบรมและทาการวิจัยทางการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรโครงการอบรม
และทาการวิจัยทางการศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัยครุศาสตร์
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครุศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยครุศาสตร์บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในข้อ
18 แห่งระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานและการจัดส่วนงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2555 จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครุศาสตร์
1. อธิการบดีกิตติคุณ
ที่ปรึกษา
2. อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
ที่ปรึกษา
3. อาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์
ที่ปรึกษา
4. คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
5. ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
กรรมการ
8. ผู้อานวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
9. ผู้อานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กรรมการ
10. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา
กรรมการ
11. ผู้แทนคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
กรรมการ
12. ผู้แทนคณาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
13. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
14. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครุศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย
3. กากับ ติดตาม การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการดาเนินงานการวิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษาเพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัย
5. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้ก้าวหน้าทั้งตาแหน่งวิชาการและการพัฒนาการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
7. ส่งเสริมและประสานงานทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ดาเนินการในเรื่องอื่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยครุศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูง
วิทยาลัยครุศาสตร์ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัย
ครุศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กากับ ดูแลและประสานงานการบริหารวิชาการของสาขาวิชาการจัดการการศึกษา
2. ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
3. พิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรรายวิชาและผู้สอน
4. พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
5. พิจารณาแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
6. ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วกับงานวิชาการของสาขาวิชาการจัดการการศึกษา

3. คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพสูง วิทยาลัยครุศาสตร์ได้แต่งตั้งบุคคล เป็นคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน วิทยาลัยครุศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้อานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา)
8. ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต)
9. ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน)
10. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กากับ ดูแลและประสานงานการบริหารวิชาการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
3. พิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรรายวิชาและผู้สอน
4. พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
5. พิจารณาแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6. ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วกับงานวิชาการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายชื่อคณาจารย์ผู้สอน ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล
2. ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ศรีสุโข
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
12. รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองเอม
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู
30. ดร.จักรพรรดิ วะทา
31. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
32. ดร.จันทร์พา ทัดภูธร
33. ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
34. ดร.พิมพ์ใจ ภิบาลสุข
35. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
36. ดร.กนิษฐา แย้มนาค

37. ดร.โชติ แย้มแสง
38. นาวาเอกหญิง ดร.สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย
39. ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
40. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
41. ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต
42. ดร.นักรบ หมี้แสน
43. ดร.ไพทยา มีสัตย์
44. ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
45. ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
46. ดร.วาสนา วิสฤตาภา
47. ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ์
48. ดร.สุนิสา ทดลา
49. ดร.สุรภี โสรัจจกุล
50. ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ

ระบบการศึกษาของวิทยาลัยครุศาสตร์
1.
ระบบการสมัครเข้าเรียน : การเรียนการสอนแบบ
ทวิภาค (SEMESTER) คือ ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคต้น และ
ภาคปลาย แต่ในบางหลักสูตรอาจมีการสอนภาคฤดูร้อนด้วย การสมัครเข้า
เรี ยนในสาขาวิชาการจัด การการศึก ษาจะขึ้ น อยู่ กับ การเปิด ภาคเรี ย นของ
มหาวิทยาลัยด้วย กล่าวคือ
2. ระบบการเรียนการสอน : การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทมีลักษณะต่างกัน คือ
2.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะจัดเป็นรายสัปดาห์ในหนึ่งรายวิชาจะจัดให้มี
การเรียนการสอนเป็นเวลา 15 สัปดาห์ทวิภาค เรี ยนเฉพาะวันเสาร์ -วันอาทิตย์ นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกได้ตามโครงสร้างของหลักสูตร และตามรายวิชาที่ประกาศเปิด
สอนในแต่ละภาคปีการศึกษา
2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท จะเป็นแบบ BLOCK COURSE เรียนเฉพาะ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ และวิชาเลือกได้ตามโครงสร้างของหลักสูตร และ
ตามรายวิชาที่ประกาศเปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคฤดูร้อน
3. วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ การจัดทาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์จัดเป็นงานสาคัญของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
3.1 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ง จากผ่ า นการเรี ย น
รายวิ ชาครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ตร และผ่ า นการสอบคุ ณสมบั ติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องของกระบวนการจัดทาวิทยานิพนธ์
3.2 นักศึกษาปริญญาโทจะต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หลังจากผ่านการเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบเกณฑ์คุณสมบัติที่
จะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ได้ ภายใต้การดูแลให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีนักศึกษาเลือกเรียนโปรแกรมที่จัดทาสารนิพนธ์ (แผน ข.) นักศึกษา
จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
4 การวัดผล และประเมินผลการเรียน
4.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบจะต้อง
มีอัตราการเข้าเรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามข้อบังคับของหลักสูตร และระเบียบการวัดผล และประเมินผลของมหาวิทยาลัย
4.2 การสอบวั ดคุณสมบั ติ (ส าหรั บนัก ศึกษาปริ ญญาเอก) และการสอบวัดประมวลความรู้
(กรณีนั กศึกษาปริญญาโทแผน ข.) จะต้อ งเป็นไปตามข้อบังคั บหลักสู ตรและระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
4.3 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
และสอบสารนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ หลั ก สู ตรและระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
Master of Education Program in Education Management
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ :

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการศึกษา)
ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)
Master of Education (Education Management)
M.Ed. (Education Management)
ปรัชญา
หลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการศึ ก ษา เป็ น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคาลากร
ทางการศึ กษา ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการบู รณาการความรู้ แ ละทั ก ษะการ
จัดการการศึกษา มีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างหลากหลายและมีความเป็น
สากล มีความสามารถในการวิจัยในศาสตร์ด้านการศึกษาและการจัดการการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อตอบสนองสังคมและ
ประเทศชาติ

ความสาคัญ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและการจัดการการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการทาวิจัยเพื่อเพิม่ พูนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของการบริหาร และการจัดการการศึกษา โดย
สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกั บการ
บริหาร และการจัดการการศึกษาไปสู่การปฎิบัติได้
2. มีความสามารถในการวางแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
3. มี ค วามรู้ค วามสามารถในการท าวิ จั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ผ ลงานวิ จั ยเพื่ อ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
4. มีความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา

1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน หรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1.2 มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
1.4 สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นประสงค์จะเข้าศึ กษาต่อให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร

การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา : ใช้การสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาและโอกาสที่จะศึกษาสาเร็จ

ระบบการศึกษา : เป็นระบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลาย โดยมีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละประมาณ 15 สัปดาห์
ระยะเวลาการศึกษา : ศึกษาสาเร็จได้ภายใน 4 ภาคการศึกษา (2 ปีการศึกษา) แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดย
ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชา และมีจานวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
วิธกี ารศึกษา : จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายวิชา ในวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ Block course และสามารถ
เทียบโอนความรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
โครงสร้างหลักสูตรจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต แยกออกเป็น 2 แผนดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

3

หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐาน

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

3

หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

การฝึกปฎิบัตวิ ิชาชีพ

3

หน่วยกิต การฝึกปฎิบัตวิ ิชาชีพ

3

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต สารนิพนธ์

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
แผน ก. แบบ ก.2 ทาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (9-12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
*ED502
พื้นฐานการศึกษา
3
ED501
สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3
ED521
หลักและทฤษฎีการจัดการ
3
ED522
การวิเคราะห์และการพัฒนา
ED523
การศึกษา
ระบบการศึกษา
3
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
3
ED528
นโยบายและกลยุทธ์การ
ED524
ผู้บริหารการศึกษา
จัดการการศึกษา
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
ED6xx
วิชาเลือก
3
ทางการศึกษา
* บังคับเฉพาะผูม้ ีความรู้ทาง
การศึกษาไม่เพียงพอ
ปีที่ 2
รหัสวิชา
ED526
ED527
ED703
ED799

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
การบริหารงบประมาณ
3
การเงิน และการบริหารทั่วไป
สัมมนาวิจัยการจัดการ
3
การศึกษาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพการ
3
จัดการการศึกษา
วิทยานิพนธ์
3

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
ED799
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3

แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1
รหัสวิชา
*ED 502
ED 521
ED 523
ED 524

ภาคเรียนที่ 1 (9-12 หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
พื้นฐานการศึกษา
3
หลักและทฤษฎีการจัดการ
3
การศึกษา
3
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหาร
การศึกษา
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
ED 501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
ED 522 การวิเคราะห์และการพัฒนา
ระบบการศึกษา
ED 528 นโยบายและกลยุทธ์การจัดการ
การศึกษา
ED 6xx วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3
3
3

* บังคับเฉพาะผูม้ ีความรู้ทาง
การศึกษาไม่เพียงพอ
ปีที่ 2

รหัสวิชา
ED 526
ED 527
ED 703
ED 6xx

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
การบริหารงบประมาณ การเงิน
และการบริหารทัว่ ไป
สัมมนาวิจัยการจัดการการศึกษา
การฝึกปฎิบัตวิ ิชาชีพการจัดการ
การศึกษา
วิชาเลือก

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
3
ED 6xx วิชาเลือก
3

ED 702

สารนิพนธ์

หน่วยกิต
3
6

3
3

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน 3 หน่วยกิต
ED 501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(STATISTICS AND RESEARCH IN EDUCATION)
ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ บทบาทสถิติทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภทการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การกาหนด
ประเด็นปัญหาการวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐาน ประชากร
และตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน การแปลผล และการสรุปผลการวิจัย การนาเสนอรายงานการ
วิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงมีและพึงปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดทาโครงการวิจัยทางการศึกษา และสามารถ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ผลิตและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการเรียนรู้

ED 502

พื้นฐานการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(FOUNDATIONS OF EDUCATION)
การวิเคราะห์ระบบความคิดทางการศึกษา หลักปรัชญาการศึกษา แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม แนวคิดของ
นักปรัชญา นักการศึกษา และนักคิดสาคัญทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา
บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา บทบาทของผู้บริหารและครูผู้สอนในการนาแนวคิด และปรัชญาการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
ED 521

หลักและทฤษฎีการจัดการการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(PRINCIPLES AND THEORIES IN EDUCATION MANAGEMENT)
แนวคิด ทฤษฎี หลัก ระบบและกระบวนการบริหารการศึกษา หน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษา การ
บริหารองค์การ สานักงานและองค์คณะบุคคล หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต ภาวะผู้นา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง จิตวิทยาการบริหาร
การเจรจาต่อรอง ภารกิจการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา หลักการประกอบธุรกิจการศึกษา การจัดการ
ศึกษาแบบมี ชุมชนหรือ องค์ กรภายนอกเป็น หุ้นส่ว น กฎหมายการศึกษา การบริ หารคุ ณภาพการศึกษา การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ปฎิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การวิเคราะห์ เลือกใช้หลักการ
ทฤษฎี พัฒนาแนวทางสร้างผู้บริหารมืออาชีพให้สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคม และกรณีศึกษา
ED 522

การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(EDUCATIONAL SYSTEMS ANALYSIS AND DEVELOPMENT)
หลักการและวิธีการวิเคราะห์วิพากษ์ระบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การวิเคราะห์
ระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ ในสังคม การพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นพลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่ว นร่วม ความเข้าใจอันดีในสังคม
และระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบการศึกษาที่สร้างสรรค์ มีปรัชญา มีความเป็นเอกภาพ และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์และการอ้างอิงที่มี
หลักฐานข้อมูลประกอบ ขั้นตอนและแนวทางการจับประเด็นของเรื่อง ฝึกปฏิบัติเสนอความเห็น นาผลการวิเคราะห์
ไปสู่การวิจารณ์ และข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล
ED 523

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(ACADEMIC LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATOR)
ทฤษฎีภาวะผู้นา จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารทางวิชาการ พฤติกรรมผู้นาการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ ภาวะผู้นาสร้างสรรค์ ทฤษฎีหลักสูตร ผู้นาการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนรู้ นวั ตกรรมการบริหาร ผู้ นาการเปลี่ย นแปลงทางการศึก ษา การพัฒนาหลั กสูตรและหลั กสูตร
สถานศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นาการนิเทศเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในแนวทางใหม่ๆ คุณธรรม จริยธรรมของผู้นาทางการศึกษา หลักระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
หลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการหลักสูตรสาหรับผู้เรียนลักษณะ

พิเศษ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนซ่อมเสริม การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้รู้จักคิดเป็นและเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กากับติดตามและนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ED 524

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EDUCATION)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ ระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา องค์กร
และกลไกการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างพลังอานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในการ
จัดการเรี ยนรู้ข องผู้เ รีย นให้เ ติบ โตเติ มศั กยภาพการปฏิสั มพั นธ์ และการพัฒ นาเพื่ อนร่ว มงานการจู งใจและการ
เสริมสร้างการทางาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายและ
บทบั ญ ญั ติที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ทางการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีของหมู่คณะ ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา
ED 526

การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป
3(3 – 0 – 9)
(BUDGETING, FINANCIAL AND GENERAL MANAGEMENT)
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเงิน การบริหารงานธุรการ และการบริหารทั่วไป ระบบ
บัญชี การจัดทางบประมาณและการจัดการการเงินของสถาบันการศึกษา การจัดการสินทรัพย์ การวิเคราะห์และ
การวางแผนการเงิน การจัดตั้งและการจัดการกองทุน การจัดหาเงินทุน บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
การเงิน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ การบริหารสานักงาน การ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น การบริหารอาคารสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบริหารกิจการนักเรียน นิสิต นักศึกษา การปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ
การเงิน และการบริหารทั่วไป
ED 527 สัมมนาวิจัยการจัดการการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(SEMINAR IN EDUCATION MANAGEMENT)
ประเด็นปัญหาสาคัญของการวิจัยทางการบริหารและการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรีย น การวิ จัยและพั ฒนาคุณภาพสถานศึ กษา การวิจั ยสถาบัน เพื่ องานนโยบาย แผนและระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา การวิจัยชุมชน การวิจัยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดหลักการบริหารงานวิจัย การ
บริการวิชาการ การพัฒนางานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินความต้องการจาเป็นในการวิจัย
รูปแบบการวิ จัย การจั ด การศึ ก ษา จรรยาบรรณนั ก วิ จัย บทบั ญ ญั ติในกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ จัย งาน
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการจัดทาโครงการวิจัย การประเมินและปรับปรุงโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการ
ED 528 นโยบายและกลยุทธ์การจัดการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(POLITY AND STRATEGY FOR EDUCATION MANAGEMENT)
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการ และกระบวนการนโยบาย การวิ เคราะห์เ ชิง วิพ ากษ์น โยบาย การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนานโยบาย การกาหนดนโยบาย แผน แผนกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติ การบริหารและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์การศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษาและ
สถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาและภูมิสังคม

ภายใต้สภาวการณ์ปกติและมีความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและโครงการไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ การกากับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมินแผนและโครงการ
ของสถานศึกษา กากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทารายงานการประเมินตนเองรองรับการเมิน
ภายนอกนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา และปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การศึกษา
กลุม่ วิชาเลือก

แผน ก. 3 หน่วยกิต
แผน ข. 9 หน่วยกิต

กลุม่ ที่ 1 กลุม่ วิชาการจัดการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ED 603 การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3 – 3 –9 )
(BASIC EDUCATION INSTITUTION MANAGEMENT)
หลักการบริหารสถานศึกษา ภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา การบริหารงานประมาณ
การเงิน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ED 604

การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(3 – 3 –9 )
(EDUCATIONAL SUPERVISION AND CURRICULUM DEVELOPMENT)
หลักการนิเทศการศึกษา ความสาคัญและกระบวนการนิเทศการศึกษา ปรัชญาหลักสูตร และการเรียน
การสอน บริบทที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรการ
สอนโดยครูผู้สอน หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตร
ED 606

แผนพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3 – 3 –9 )
(BASIC EDUCATION INSTITUTION DEVELOPMENT PLAN)
การวิเคราะห์นโยบาย กาหนดจุดที่ตั้งโรงเรียน และการวิเคราะห์คุณภาพเปรียบเทียบ การคาดคะเน
นักเรียนตัวป้อน การกาหนดมาตรฐานห้องเรียน ห้องประกอบ บุคลากรและครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถานศึกษา การวางแผน
กลยุทธ์ งบประมาณสถานศึก ษา งบลงทุน งบดาเนิน การ แผนพั ฒนาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บัติการ แผนงาน
โครงการ ธรรมนูญโรงเรียน
ED 607 การจัดการการศึกษาแบบกระจายอานาจ
3(3 – 0 – 9)
(DECENTRALIZATION OF POWER IN EDUCATION MANAGEMENT)
หลักการ ทฤษฎี และการกระจายอานาจทางการศึกษา การกระจายอานาจการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา สภาพปัญหาการกระจายอานาจทางการศึกษาในประเทศไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการในการ
กระจายอานาจทางการศึกษา
ED 609

ภาวะผูน้ าทางการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(EDUCATIONAL LEADERSHIP)
ทฤษฎีภาวะนา แบบของภาวะผู้นา ประเภทของผู้นา ภาวะผู้นาในองค์การสมัยใหม่ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
บทบาทของผู้นาในการบริหารองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นาที่ดี การวิเคราะห์
เปรียบเทียบภาวะผู้นาในองค์การต่างๆ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นาทางวิชาการ ภาวะผู้นาและลักษณะผู้นาที่พึง
ประสงค์สาหรับสถาบันการศึกษา

ED 642 การพัฒนาการเรียนรู้
3( 3 - 0 - 9)
(LEARNING DEVELOPMENT)
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาการเรียนรู้
สาหรับผู้เรี ยนลักษณะพิ เศษ การพั ฒนาลักษณะนิสัย รักการอ่าน บริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรีย นรู้ สติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
ED 648

การจัดการสมัยใหม่
3( 3 - 0 - 9)
(MODERN MANAGEMENT)
หลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ การพัฒนาแนวคิดการจัดการสาหรับผู้ประกอบกิจการมือใหม่ ประเด็น
สาคัญในการจัดการสมัยใหม่ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร เทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย การจัดการโซ่อุปทาน
การใช้บริการหน่วยงานภายนอก การจัดการองค์การสมัยใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม การ
ประยุกต์หลักการจัดการสมัยใหม่กับสถาบันการศึกษา
ED 654

การจัดการทรัพยากรการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(EDUCATION RESOURCES MANAGEMENT)
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากร และการลงทุ น ทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร เทคนิคและวิธีการบริหารแผน
งบประมาณ การบริหารเวลาและการบริหารงบประมาณรูปแบบต่างๆ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา
ED 655 เทคโนโลยีการเรียนการสอนและสื่อสารการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL COMMUNICATION)
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ และขอบข่ายของเทคโนโลยีและการเรียนการสอน บทบาทของเทคโนโลยี
การเรียนการสอนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการจัดระบบการเรียนรู้ การเลือก การผลิต
และการใช้สื่ อการเรี ยนการสอน การใช้เ ทคโนโลยีเพื่ อพัฒ นาการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แนวคิด หลักการและกระบวนการสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านสื่อผสม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ วิชาการจัดการการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา
ED 611 การจัดการอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(HIGHER EDUCATION MANAGEMENT)
หลักการอุดมศึกษา ปรัชญาอุดมศึกษาไทย โครงสร้างการจัดการสถาบันอุดมศึกษาสภามหาวิทยาลัย
การวางแผนและพัฒนาสถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลการเงิน ความคล่องตัวในการจัดการ การใช้เทคโนโลยีใน
การจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การประเมิ น และการติ ด ตามการด าเนิ น งานของสถาบั น กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสาเร็จและปัญหาในการจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ED 612 การจัดการด้านวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(ACADEMIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS)
ขอบเขตงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา การจัดการวิชาการ สภาวิชาการ การส่งเสริมความก้าวหน้า
และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คุณสมบัตินักวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ เสรีภาพทางวิชาการ การธารง
มาตรฐานงานวิชาการ การประเมินอาจารย์ ปัญหาและแนวทางพัฒนาวิชาการ

ED 613

การจัดการด้านนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(STUDENT MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS)
หลักการพัฒนานิสิตนักศึกษา การพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โครงสร้างการจัดการ
กิจการนิสิตนักศึกษา งานบริการ งานสวัสดิการ และงานพัฒนานิสิตนักศึกษา การส่งเสริมคุณภาพนิสิตนักศึกษา การ
ธ ารงมาตรฐานการจั ดการกิ จการนิ สิ ตนั กศึ กษา การเสริ มสร้ างวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และบุ คลิ กภาพ การ
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคม
ED 643 การสอนระดับอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(TEACHING IN HIGHER EDUCATION)
หลักการสอนระดับอุดมศึกษา ระบบการสอนและการประเมินผล การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
สอนกลุ่มใหญ่ การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสอนเป็นรายบุคคล การสอนเชิงประสบการณ์ การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การสอนโดยใช้กรณีศึกษา การสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม
สาเร็จรูป
ED 644 อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(PROFESSORSHIP IN HIGHER EDUCATION)
คุณลักษณะ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ ความสาคัญของอาจารย์ต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ การพัฒนาผู้เรียน เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์วิชาชีพ แนวทางการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านบุคลิกภาพ
การใช้ภาษา อารมณ์
การวางตัวในสังคม การวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาการ กรณีศึกษาปัญหาทาง
จริยธรรมของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ED 645

การจัดการกิจกรรมนิสิตศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(STUDENT ACTIVITY MANAGEMENT)
ลักษณะวัยรุ่น การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ด้านอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปรับตัว การส่งเสริมสติปัญญา สุขภาพพลานามัย การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ
การมีส่วนร่วมในการ ทาประโยชน์เพื่อสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ED 646

การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(CURRICULUM DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION)
พัฒนาการหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดหมวดวิชาต่างๆ การวิเคราะห์การบริหาร
การปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตร การจัดหลักสูตรประเภทต่างๆ และการติดตามประเมินหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ED 647

การวางแผนและวิเคราะห์ระดับอุดมศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(PLANNING AND SYSTEM ANALYSIS IN HIGHER EDUCATION)
หลักการวางแผน กลยุทธ์ในการวางแผนสถาบันอุดมศึกษา หลักการวิเคราะห์ระบบ การใช้ระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ ในการวางแผนและการพัฒนาสถาบัน การวางแผนจานวนผู้ เรียน การเงิน กาลังคน และทรั พยากรอื่นๆ
กรณีศึกษาการวางแผนในสถาบันอุดมศึกษา
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ วิชาการวิเคราะห์และการประเมินระบบการศึกษา
ED 622 ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(EDUCATION INFORMATION SYSTEMS)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แหล่งที่มาของข้อมูล การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษา
ED 623 แบบจาลองทางการศึกษา
3(3 – 3 – 9)
(SIMULATION MODELS IN EDUCATION)
แบบจาลองต่างๆ ตัวแบบขั้นตอนและตัวแบบทางสถิติ การนาแบบจาลองมาใช้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
ทางการจัดการการศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ การทากรณีศึกษาโดยใช้แบบจาลอง

ED 624

นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3 – 3 – 9)
(POLICY AND EDUCATIONAL PLANNING)
หลักการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัญหาการศึกษาไทย การวิเคราะห์
นโยบายการศึกษา การคาดคะเนประชากรทางการศึกษา การจัดทา SCHOOL MAPPING หลักความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางการศึกษา การกาหนดเขตพื้นที่บริการ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสาหรับสถานศึกษาแต่
ละประเภท หลักการคานวณค่าใช้จ่ายต่อหัว การวางแผนกาลังคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ED 641

การวิเคราะห์นโยบายและการจัดทาแผนกลยุทธ์
3( 3 - 0 - 9)
(POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC PLANNING)
หลั ก การและทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์ นโยบาย การวิ เ คราะห์ น โยบายระดั บ ประเทศ นโยบายของรั ฐ บาล
นโยบายระดับกระทรวง การจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับสถานศึกษา
ED 653

สาระคัดสรรทางการจัดการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(SELECTED TOPICS IN EDUCATION MANAGEMENT)
ประเด็ น ส าคั ญ ของการศึ ก ษา ซึ่ ง อยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤต หรื อ ภาวะการปรั บ เปลี่ ย นในสภาพปั จ จุ บั น
แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา
กลุม่ ที่ 4 กลุม่ วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินทางการศึกษา
3(3 – 0 – 9)
(ASSESSMENT IN EDUCATION)
หลักการ พัฒนาการ และขอบเขตของการประเมินทางการศึกษา การประเมินผู้เรียน อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา การประเมินหลักสูตร การประเมินสถาบันการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินทางการศึกษา
ED 631

ED 632

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(EDUCATION QUALITY ASSURANCE DEVELOPMENT)
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา การออกแบบระบบสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ การจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการเตรียมรับการประเมินภายนอก
ED 633

การวัดคุณภาพและการสร้างตัวบ่งชี้
3( 3 - 0 - 9)
(QUALITY MEASUREMENT AND INDICATOR DEVELOPMENT)
สถิติที่ใช้ วัดคุณภาพ ความหมายและข้อจากั ดของสถิ ติที่ใช้วัด คุณภาพ ตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่
สาคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ การกาหนดเกณฑ์และการปรับตัวบ่งชี้
ED 634

การฝึกงานประเมินคุณภาพการศึกษา
3( 3 - 0 - 9)
(PRACTICUM IN EDUCATION QUALITY ASSURANCE)
ฝึกงานประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับพื้นฐานหรือระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์รายงานตนเอง การ
เก็บข้อมูลกระบวนการประเมินและการรายงานผลการประเมิน
การศึกษารายบุคคล
ED 701 การศึกษารายบุคคล
3 หน่วยกิต
(INDIVIDUAL STUDY)
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาที่ผู้เรียนนาเสนอ เพื่อการศึกษาให้ลึกซึ้งตามกรอบของ
หลักสูตรด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ผู้เรียนรายงานด้วยวาจาต่ออาจารย์ผสู้ อนตามหัวข้อและเวลา ที่กาหนดร่วมกัน ผล
ของการศึกษานาเสนอเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

การฝึกปฎิบตั วิ ชิ าชีพ
ED 703 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา
3 หน่วยกิต
(PROFESSIONAL PRACTICUM IN EDUCATION MANAGEMENT)
แนวคิด และหลักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย และกลยุทธ์
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ การบริหารทั่วไป การบริหารกิจการนักเรียน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา
ระบบและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงการฝึกปฏิบัติ
การศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
ED 702 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
(THEMATIC PAPER)
การค้นคว้า วิจัย ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน
การศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ED 799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(THESIS)
การวิจัยลุ่มลึก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา ตาม
กระบวนการวิจยั ที่มีแผน ขั้นตอน เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง และการนาเสนออย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ทาวิทยานิพนธ์ตามที่เสนอให้ดาเนินการทา
วิทยานิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ประเมินผล จนกว่าวิทยานิพนธ์จะเสร็จสมบูรณ์ แล้ว
เสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เพื่อสอบ ป้องกัน และปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
ชือ่ และอักษรย่อปริญญา
ภาษาไทย
:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF EDUCATION (CURRICULUM AND INSTRUCTION)
M.ED. (CURRICULUM AND INSTRUCTION)
ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน บน
พื้นฐานของการวิจัยค้นคว้าเป็นหลัก
ความสาคัญ
หลักสูตรนี้ยกระดับความสามารถของครูให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนรวมถึงการทาวิจัยเพื่อ
นาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะต่อไปนี้
1.มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิได้
2.สามารถพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทาวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
4.มีความเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นา
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่
รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) มีประสบการณ์เป็นครูหรือทางานเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3)ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
4) สาหรับผู้ทจี่ บปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ประสงค์จะเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา : ใช้การสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะศึกษาและโอกาสที่จะศึกษาสาเร็จ
ระบบการศึกษา : ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค มี 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย ระยะเวลาแต่ละ
ภาคการศึกษาประมาณ 15 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ศึกษาสาเร็จได้ภายใน 4 ภาคการศึกษา (2 ปีการศึกษา) แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยผู้สาเร็จการศึกษา
จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชา และมีจานวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.00
วิธกี ารศึกษา
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายวิชา ในวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ BLOCK COURSE และสามารถเทียบโอน
ความรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผนดังนี้
- มีใบประกอบวิชาชีพครู รวมตลอดหลักสูตร
45
- ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู รวมตลอดหลักสูตร
39
1. โครงสร้างหลักสูตร (มีใบประกอบวิชาชีพครู) จานวน 45
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
กลุม่ วิชาบังคับ
กลุม่ วิชาเลือก
การฝึกปฎิบตั วิ ชิ าชีพ
วิทยานิพนธ์

3
21
3
6
12

แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
การฝึกปฎิบัตวิ ิชาชีพ
สารนิพนธ์

2. โครงสร้างหลักสูตร (ไม่มใี บประกอบวิชาชีพครู) จานวน

39

แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
กลุม่ วิชาบังคับ
กลุม่ วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

3
21
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
21
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
สารนิพนธ์

3
21
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รหัสวิชา
ED501
CN510
CN512
CN520

แผนการศึกษา (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
1) แผน ก แบบ ก 2 (45 หน่วยกิต)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2(12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3
CN516 นวัตกรรมการเรียนรู้
3
นวัตกรรมหลักสูตร
CN517 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
3
ภาวะผูน้ าทางหลักสูตรและ
3
สารสนเทศทางการศึกษา
การสอน
3
การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
CN519 เรียน
3
สาหรับครู
3
วิชาเลือก
CNxxx
3

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3 ( 6 หน่วยกิต)
รหัส
วิชา
CN518

การวัดและประเมินผล

3

CN690

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2
รหัสวิชา
CN691
CN710

รหัสวิชา
ED501
CN510
CN512
CN520

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนสาหรับ
สาขาวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3

รหัสวิชา
CN710

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
6

6

แผนการศึกษา(มีใบประกอบวิชาชีพครู)
1) แผน ข (45 หน่วยกิต)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2(12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3
CN516 นวัตกรรมการเรียนรู้
3
นวัตกรรมหลักสูตร
CN517 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
3
ภาวะผูน้ าทางหลักสูตรและ
3
สารสนเทศทางการศึกษา
การสอน
3
การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
CN519 เรียน
3
สาหรับครู
3
วิชาเลือก
CNxxx
3

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3 ( 6 หน่วยกิต)
รหัส
วิชา
CN518

การวัดและประเมินผล

3

CN690

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2
รหัสวิชา
CN691
CNxxx
CNxxx

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนสาหรับ
สาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือก
วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3
3

รหัสวิชา
CN701

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6

รหัสวิชา
ED501
CN510
CN512
CN520

แผนการศึกษา(ไม่มใี บประกอบวิชาชีพครู)
1) แผน ก แบบ ก 2 ( 39 หน่วยกิต)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2(12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3
CN516 นวัตกรรมการเรียนรู้
3
นวัตกรรมหลักสูตร
CN517 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
3
ภาวะผูน้ าทางหลักสูตรและ
3
สารสนเทศทางการศึกษา
การสอน
3
CN519 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
3
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
เรียน
สาหรับครู
3
CNxxx วิชาเลือก
3

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3 ( 3 หน่วยกิต)
รหัส
วิชา
CN518

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผล

หน่วยกิต
3

ปีที่ 2
รหัสวิชา
CN710

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
6

รหัสวิชา
CN710

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
6

รหัสวิชา
ED501
CN510
CN512
CN520

แผนการศึกษา(ไม่มใี บประกอบวิชาชีพครู)
1) แผน ข ( 39 หน่วยกิต)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2(12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3
CN516 นวัตกรรมการเรียนรู้
3
นวัตกรรมหลักสูตร
3
CN517 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
3
ภาวะผูน้ าทางหลักสูตรและ
3
สารสนเทศทางการศึกษา
การสอน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3
CN519 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
3
สาหรับครู
เรียน
CNxxx วิชาเลือก
3

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3 ( 3 หน่วยกิต)
รหัส
วิชา
CN518
CN 601

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผล
การฝึกประสบการณ์พื้นฐาน
วิชาชีพครู

หน่วยกิต
3

ปีที่ 2
รหัสวิชา
CNxxx
CNxxx

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3

รหัสวิชา
CN701

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(STATISTICS AND RESEARCH IN EDUCATION)
ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ บทบาทสถิติทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภทการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐาน ประชากร และตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน การแปลผล และการสรุปผลการวิจัย การนาเสนอรายงานการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณที่
นักวิจัยพึงมีและพึงปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดทาโครงการวิจัยทางการศึกษา และสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ผลิต
และใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียน

ED 502 พื้นฐานการศึกษา (สาหรับผู้ไม่มีพนื้ ฐานทางด้านการศึกษา)
3 (3-0-9)
(FOUNDATIONS OF EDUCATION)
การวิเคราะห์ระบบความคิดทางการศึกษา หลักปรัชญาการศึกษา แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม แนวคิดของ
นักปรัชญา นักการศึกษา และนักคิดสาคัญทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา
บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา บทบาทของผู้บริหารและครูผู้สอนในการนาแนวคิด และปรัชญาการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
กลุม่ วิชาบังคับ
CN 510 นวัตกรรมหลักสูตร
3 (3-0-9)
(CURRICULUM INNOVATION)
ทฤษฎีองค์ประกอบ รูปแบบของหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และนาผล
การประเมินไปใช้ในปรับปรุงหลักสูตร กรณีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและปรัชญาการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
CN 512

ภาวะผู้นาทางหลักสูตรและการสอน
3 (3-0-9)
(LEADERSHIP IN CURRICULUM AND INSTRUCTION)
ทฤษฎีภาวะผูน้ า คุณสมบัติผู้นาสถานศึกษา บทบาทผู้นาในสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบาย การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
CN 516 นวัตกรรมการเรียนรู้
3 (3-0-9)
(LEARNING INNOVATION)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่21 รูปแบบการสอนที่ เน้นทักษะการคิดแก่ผู้เรียน ศึกษาปัจจัย
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การ บูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การทาจัด

แผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและ
เป็นฐานการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
CN 517 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(EDUCATIONAL MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT)
แนวคิด การออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ
การประเมินสื่อ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ดจากการใช้สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยุกต์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
CN518

การวัดและประเมินผล
3 (3-0-9)
(MEASUREMENT AND EVALUATION)
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และรูปแบบการประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดผลชนิดต่างๆและเกณฑ์การ
ประเมิน ฝึกปฏิบัติ การสร้าง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาคุณภาพของเครื่องมือ ผลการประเมินเพื่อปรับปรุง
แก้ไข สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของผู้วัดและประเมิน
CN519 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียน
3 (3-0-9)
(CLASSROOM ACTION RESEARCH)
หลักการและความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน บทบาทครูในฐานะนักวิจัย กระบวนการดาเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน การเลือกปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(มาตรฐาน 7)
CN 520 จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับครู
3 (3-0-9)
(ETHICS AND ETIQUETTE FOR TEACHERS)
บทบาทหน้าที่ และสภาพงานครู คุณลักษณะของครูมืออาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครูและจิตสานึกสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและความเป็นครู การแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิ ชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง อภิปราย
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของครู แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับครู
กลุม่ วิชาเลือก
CN610 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ
3 (3-0-9)
(CURRICULUM AND INSTRUCTION DESIGN IN SPECIFIC SUBJECT)
การวิเคราะห์หลักสูตรสาหรับการสอนวิชาเฉพาะ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียน
การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การประเมินตามสภาพจริง การพัฒนาเครื่องมือสาหรับ
การประเมินผล การเรียนรู้ ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและการใช้แหล่งเรียนรู้
CN 611 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
3 (1-2-9)
(COMMUNITY OF PRACTICES)
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ลักษณะ
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การสื่อสารและวัฒนธรรม ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วยการวางแผน กระบวนการดาเนินการ และการปฏิบัติการระยะสั้นๆ รวบรวมความรู้ความเข้าใจ เขียน
เป็นรายงานและนาเสนอ

CN612

การนิเทศการสอน
3 (3-0-9)
(INSTURTIONAL SUPERVISION )
หลักการ แนวคิดในการนิเทศการศึกษา เทคนิคและกระบวนการ บุคลากรทางการนิเทศ กระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา รวมทั้งการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารและวัฒนธรรม
สาหรับการนิเทศ
CN 613

การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
3 (3-0-9)
(EDUCATION MANAGEMENT IN ASEAN COMMUNITY)
ศึกษาระบบการจัดการการศึกษานโยบายทางการศึกษาและการเคลื่อนไหวใหม่ทางการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศที่คัดสรร ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประเมิ น คุณภาพของการจัด การศึ ก ษาในกลุ่ ม ประเทศประชาคมอาเซี ย น วิ เ คราะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของ
การศึกษาแต่ละประเทศ

CN 614 สัมมนาการวิจัยหลักสูตรและการสอน
3 (3-0-9)
(SEMINAR ON CURRICULUM AND INSTRUCTION RESEARCH)
ประเด็นปัญหาสาคัญการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้า งานวิจัยทางหลักสูตร
และการเรียนการสอน การกาหนดหัวข้อวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย การนาเสนองานวิจัยเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
การฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
CN 601 การฝึกประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพครู
0 (ปฏิบัติ 90 ชั่วโมง)
(PRACTICUM FOR FUNDAMENTAL TEACHING PROFESSIONAL)
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ครูร ะหว่ างเรีย นในสถานศึ กษา สั ง เกตและมี ส่ว นร่ว มในกิจ กรรมของ
สถานศึกษา การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผลประเมินผลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน ในสถานศึกษา บันทึกรายงานการปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การฝึก
ประสบการณ์กันในชั้นเรียนในสถานการณ์จาลองและ สถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาความเป็นครูอาชีพ
CN 690

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3 (ปฏิบัติ 260 ชั่วโมง)
(PRACTICUM FOR TEACHING PROFESSIONAL)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนในสถานศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผลประเมินผล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน ในสถานศึกษา การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน บันทึกรายงานการปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึก
ประสบการณ์กันในชั้นเรียนในสถานการณ์จาลองและ สถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาความเป็นครูอาชีพ
CN 691

ปฏิบัติการสอนสาหรับสาขาวิชาเฉพาะ
3 (ปฏิบัติ 260 ชั่วโมง)
(TEACHING PRACTICE FOR SPECIFIC DISCIPLINES)
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเฉพาะ การวางแผน วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นาผลการ
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนสาขาเดียวกันและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และปรับปรุงการสอน
การศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
CN701 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
(THEMATIC PAPER)
การค้นคว้า วิจัย ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนซึ่งมีขั้นตอนการ
ศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสาขาหลักสูตรและการสอน

CN710 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(THESIS)
การวิจัยเชิงคุณภาพหรือปริมาณ ทางสาขาหลักสูตรและการสอน นาความรู้ไปสู่การกาหนดประเด็น
ปัญหา การออกแบบพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การดาเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ตาม
ขั้นตอนและสรุปผลการวิจัยเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ การนาวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Education Management
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษา)
ศษ.ด. (การจัดการการศึกษา)
Ph.D. (Education Management)

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตร แบบ 1.1เป็นแบบรับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่มีการเรียน
รายวิชา โดยผู้เรียนต้องผ่านการทาวิทยานิพนธ์มาก่อนจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการส.ก.อ หรือ
สานักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง และต้องทาวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ รับจากปริญญาโทสาขาวิชาด้านการศึกษาหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยการเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต รวมจานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึ กษา เป็นที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้ลึกในศาสตร์ขั้นสูงด้านการบริหารจัดการการศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ เน้นการ
ผลิตผู้บริหารจัดการการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และครูอาจารย์ในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษา สามารถเป็นผู้นาทางการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์
วัตถุประสงค์
สามารถกาหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และการบริหารจัดการด้านการศึกษามีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตและเพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านการจัดการ
ศึกษา พัฒนาผู้นาทางวิชาการและผู้บริหารจัดการการศึกษา และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ลึกในศาสตร์ขั้นสูงด้านการบริหารจัดการการศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาไปสู่การปฎิบัติได้
2. มีความสามารถในการกาหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการบริหารจัดการด้านการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทันสมัย ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์และในการจัดการศึกษาของประเทศในศตวรรษที่ 21
4. มีความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับ ผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่า ง
ต่อเนื่อง
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา (ทั้งหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ ก.2.1)
1. สาเร็จการศึกษามหาบัณฑิตทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่รับรองโดย
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น และส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ สาขาอื่ น ที่
คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตฯพิจารณาเห็นชอบ ให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.50 หากต่ากว่า ต้องมีผลงานวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา

2. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ(TOEFL) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ
5.0 ขึ้นไปหรือสาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ กรณีที่ไ ม่ถึงเกณฑ์ ให้
นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน โดยได้ผลการทดสอบตามตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตร
กาหนด (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0101/0702)
3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
5. สาหรับผู้สาเร็จปริญญาจากสาขาด้านอื่น ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1-4
แล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
การคัดเลือก
1. พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ผลงานวิชาการ ประสบการณ์และรับรองผู้สมัคร
2. การสัมภาษณ์
3. การเสนอหัวข้อและเค้าโครงในประเด็นที่ต้องการวิจัย ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คุณสมบัติอื่นๆ
1.) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.) ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3.) ไม่เคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกออกจากสถาบันการศึกษาใดมา ก่อน
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
3.2) ผู้สมัครต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก
ระยะเวลาการศึกษา :

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปีการศึกษาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

วัน -เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน : วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น./วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถขอเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ
1) การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ที่ได้ศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยได้รับรองใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยของนักศึกษา ซึ่งนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ 0101/0103 และที่ 0101/0104

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
(ทาวิทยานิพนธ์)
ศึ ก ษาตามรายวิ ช าหรื อ หั ว ข้ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรก าหนด (ไม่ นั บ รวม
หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต

แบบ 2.1
(ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
กลุ่มวิชาปรับ/เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบ ก.2.1
ปีที่ 1
รหัสวิชา
*ED 529

ภาคเรียนที่ 1 (9หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาใน
สังคมการเรียนรู้
* บังคับสาหรับผู้ที่ไม่มีพนื้ ฐานทาง
วิชาการด้านการศึกษามาก่อน

หน่วยกิต
3

* สถิติและวิจัยทางการศึกษา
(รายวิชาปรับ/เสริมพื้นฐาน สาหรับ
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไม่เพียงพอ ไม่นับรวม
หน่วยกิต) หรือ

3

ED 521

* หลักและทฤษฎีการจัดการ
การศึกษา(รายวิชาปรับ/เสริม
พื้นฐาน สาหรับผู้ที่ไม่มีพนื้ ฐานไม่
เพียงพอ ไม่นับรวมหน่วยกิต)หรือ

3

ED 522

* การวิเคราะห์และการพัฒนา
ระบบการศึกษา(รายวิชาปรับ/เสริม
พื้นฐาน สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไม่
เพียงพอ ไม่นับรวม/หน่วยกิต)

3

ED 805

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงในการ
จัดการการศึกษา

3

ED 501

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
ED 806 สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูงในการ
จัดการการศึกษา

หน่วยกิต
3

ED 808

สัมมนาวิจัยการพัฒนาวิชาชีพ
และคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร
ทางการศึกษา

3

ED XXX

วิชาเลือก

3

ปีที่ 2
รหัสวิชา
ED 807

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
สัมมนาทฤษฎีการจัดการและ
การพัฒนาการศึกษา

ED XXX

วิชาเลือก

3

ED XXX

วิชาเลือก

3

หน่วยกิต
3

ภาคเรียนที่ 2 (6-12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
สัมมนาการวิจัยระดับดุษฎี
ED 809
บัณฑิตทางการจัดการ
การศึกษา

หน่วยกิต
3

(เตรียม/สอบวัดคุณสมบัต)ิ

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (9-12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
ED 910-01 วิทยานิพนธ์ :
910-1 (เตรียมข้อมูลและ
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์)
ED 910-02

910-2 (การนาเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์)

หน่วยกิต
6

6

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
ED 910-03 วิทยานิพนธ์: 910-3
(การสัมมนาวิทยานิพนธ์)

ED 910-04

วิทยานิพนธ์: 910-4
(การสอบวิทยานิพนธ์)

หน่วยกิต
12

12

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
ED 501

สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา
3 (3–0–12)
(Statistics and Research in Education)
ความหมายของสถิติระเบียบวิธีทางสถิติ บทบาทสถิติทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย ขัน้ ตอนการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่
เกีย่ วข้อง ตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจยั สมมติฐาน ประชากร และตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิตเิ พือ่ ทดสอบสมมติฐานการแปลผล
และการสรุปผลการวิจัย การนาเสนอรายงานการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณที่นกั วิจยั พึงมีและพึงปฏิบัติ การจัดทา
โครงการวิจยั ทางการศึกษา
ED 521

หลักและทฤษฎีการจัดการการศึกษา
3 (3– 0– 9)
(Principles and Theories in Education Management)
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก และระบบบริ ห ารการศึก ษาหลัก ธรรมาภิ บ าล ภาวะผู้ น า การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง จิตวิทยาการบริหารการเจรจาต่อรอง ภารกิจการ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษา หลักการประกอบธุรกิจการศึกษา การจัดการศึกษาแบบมีชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกเป็นหุ้นส่วน กฎหมายการศึกษา การบริหารคุณภาพการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
การศึ กษา คุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ บริหารการศึกษาและผู้ บริหารสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีการจัดการการศึกษา และกรณีศึกษา

ED 522

การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบการศึกษา
3 (3 – 0 – 9)
(Educational Systems Analysis and Development)
หลักการและวิธีการวิเคราะห์วิพากษ์ระบบการศึกษา การวิเคราะห์ระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ ในสังคม
การพัฒนาระบบการจัดการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็น
พลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ความเข้าใจอันดีในสังคมและระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบการศึกษา
ที่สร้ างสรรค์ มีปรัชญา มี ความเป็นเอกภาพ และมีความหลากหลายในการปฏิ บัติ การวิเคราะห์และการอ้ างอิ งที่ มี
หลักฐานข้อมูลประกอบ ขั้นตอนและแนวทางการจับประเด็นของเรื่อง ฝึกปฏิบัติเสนอความเห็นนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
วิจารณ์ และข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล
ED 529 พืน้ ฐานการศึกษาและการศึกษาในสังคมการเรียนรู้*
3 (3–0-12)
(Foundations of Education and Education in Learning Society)
(* สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานทางวิชาการด้านการศึกษามาก่อน)
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ แนวคิดปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
กับการศึกษาและหลักปรัชญาการศึกษาและแนวคิดใหม่ๆในสังคมปัจจุบัน แนวคิดเรื่องการศึกษาในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม
นักการศึกษาและแนวคิดสาคัญๆทั้งของไทยและต่างประเทศ พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติฯ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติฯ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีผลต่อการจัดการการศึกษาและระบบการศึกษา บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา บทบาทของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ในการนาแนวคิดและปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา
กลุม่ วิชาบังคับ

15

หน่วยกิต

ED 805

วิธวี ทิ ยาการวิจยั ขัน้ สูงในการจัดการการศึกษา
3 (3–0–12)
(Advanced Research Methodology in Education Management )
ศึก ษาวิ เ คราะห์ ก ารวิ จั ยขั้ น สูง ส าหรั บการจั ด การการศึ กษา หลั ก การแนวคิด และกระบวนทั ศ น์
ทางการวิจัยทางการจัดการการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการจัดการการศึกษาการวิจัยเชิงอนาคต การวิจัย
เชิงนโยบาย และการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการระเบียบวิธีวิจัย การ
ออกแบบและการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research หรือ Multi-method Research) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อ การวิจัย
การออกแบบและกาหนดขั้นตอนการวิจัย การใช้สถิติและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัยทางการจัดการ
การศึกษา การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการวิจัย การจัดทาโครงร่าง
การวิจัย วิธีการเขียนรายงานวิจัย การจัดทารายงานและบทความจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพื่อการนาเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ การวิเคราะห์ประเมินและวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย
ED 806

สถิตปิ ระยุกต์ขนั้ สูงเพือ่ การวิจยั การจัดการการศึกษา
3 (3–0–12)
(Advanced Applied Statistics for Research in Education Management )
การศึกษาและการเลือกใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการจัดการทางการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ตัวแปรตามกาหนด (Fixed Effect
Model) และตัวแปรแบบสุ่ม (Random Effect Model) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรในลักษณะที่ไม่ใช่
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Non-Causal Relationship) และความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในการวิจัยการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริก
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การวิ เคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน โฮลเทลิงทีสแควร์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ
การวิเคราะห์ลิสเรล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการแปรความหมายผลที่ได้จากการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์สถิติวิธีการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโปรแกรมลิสเรล (Linear Structural
Relationship – LISREL) และโมเดลระดับลดหลั่นเชิงเส้น (Hierarchical Linear Model – HLM)

ED 807 สัมมนาทฤษฎีการจัดการและการพัฒนาการศึกษา
3 (3–0–12)
(Seminar in Management Theories and Educational Development )
สัมมนาและวิเคราะห์กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการจัดการ หลักการพัฒนาองค์กรและการจัดการ
ทฤษฎีว่าด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาองค์กร องค์กรแบบเครือข่าย การจัดการตาม
สถานการณ์ การจัดการระบบคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร การจัดการคุณภาพทางการศึกษา
การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ทฤษฎีการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ฝึกปฏิบัติทาโครงการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทางการศึกษา
ทั้งในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ED 808 สัมมนาวิจยั การพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมสาหรับผูบ้ ริหารทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Research Seminar in Professional and Ethical Development for Educational Administrator)
สั ม มนาการวิ จั ย และการพั ฒ นาวิ ชาชี พ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารทางการศึ ก ษาตามแนวทางวิ ช าชี พ ด้ า น
การศึกษาของคุรุสภา การจัดการศึกษาแนวใหม่ และระบบการบริหารบุคลากรด้านการศึกษาของไทยและมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของไทย การพัฒนาคุณธรรมระดับสูงสาหรับผู้บริหารทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม
ธรรมาภิบาล การใช้หลักคุณธรรมในการจัดองค์กรและพัฒนาบุคลากร ให้ดารงตนอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา การฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนาในการพัฒนาจิต การสร้าง
องค์กรให้มีหลักคุณธรรม ที่เป็นแบบแผนและการยึดถือเป็นภารกิจขององค์กร การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการ
ออกแบบการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ สาหรับผู้บริหารทางการศึกษาตามแนวทางวิชาชีพด้านการศึกษาของคุรุ
สภา และการจัดการศึกษาแนวใหม่
ED 809 สัมมนาการวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการจัดการการศึกษา
3 (3-0-9)
(Doctoral Research Seminar in Education Management)
การศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการการศึกษาและการค้นคว้าศึกษาเชิงลึก ในการ
วิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่นักศึกษาจะได้นาเสนอ
จัดทาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของการวิจัย การค้นคว้า การแสวงหาและ
การคัดสรรแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย วิธีการในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ตามกระบวนการวิจัยที่มีการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆตามระบบอย่างถูกต้อง และเตรียมการเสนอเพื่อผ่านการ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ การศึกษาเตรียมการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการการศึกษา
โดยผู้เรียนจะต้องเตรียมการนาเสนอและสอบป้องกัน ตามขั้นตอนต่างๆในกระบวนการวิจัยวิทยานิพนธ์ จนเสร็จ
สมบูรณ์
กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ED 821

9 หน่วยกิต

การวิจยั เชิงคุณภาพกับการจัดการการศึกษา
3 (2-2-12)
(Qualitative Research in Education Management)
การศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะของการวิจัยคุณภาพ ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การ
ออกแบบงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ผลการวิจั ย การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์ ผลการวิจั ย การจัดทารายงานผลการวิจั ย การศึ กษาวิเคราะห์ กรณี
ตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ในด้านการจัดการการศึกษา ฝึกประสบการณ์และออกแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ประยุกต์กับการจัดการการศึกษาในด้านต่างๆ

ED 822

สัมมนาวิจัยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Research Seminar in Strategic Leadership for Change in Education)
สัมมนาการวิจัยทางการจัดการและการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ภาวะผู้นากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ การนาไปใช้ และการประเมินกลยุทธ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ทางวิชาการทางการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานและ
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้การวิเคราะห์กรณีศึกษา
และการออกแบบการศึกษาวิจัย พัฒนาภาวะผู้นาเพือ่ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวิชาชีพสาหรับผู้บริหารและ
ผู้จัดการมืออาชีพทางการศึกษา
ED 823

การวิจยั อนาคตและการวิจยั เชิงนโยบายในการจัดการการศึกษา
3(3-0-12)
(Futuristic Research and Policy Research in Education)
ศึกษาแนวคิด ระบบ ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจยั อนาคต การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Projection)
การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) การปรึกษาผู้อื่น(Consulting Others) รูปแบบ(Model) การจาลอง
(Simulation) การจาลองโดยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation) หลักอนาคตปริทัศน์(Future Perspective)
แนวโน้ม (Trend) เหตุการณ์ (Event) ประเด็นที่กาลังจะปรากฏ (Emerging Issue) การวิจัยเชิงนโยบายสาหรับ
การการศึกษาการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบายสาหรับการจัดการการศึกษา
ED 824

การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Analysis of Policy and Strategic Planning in Education)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อการวิเคราะห์ กระบวนการกาหนดนโยบายและแผนการศึกษาของประเทศการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการนานโยบายและแผนสู่การปฏิบัติหลักการและแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์การจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการศึกษาการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการประเมิน
กลยุทธ์กรณีศึกษากลยุทธ์ที่ประสบผลสาเร็จ สาหรับองค์กรทางการศึกษาและสถานศึกษา
ED 825

นวัตกรรมทางการจัดการการศึกษา
3 (3–0–12)
(Innovation in Education Management)
แนวโน้ม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา บทบาทและ
ความสัมพันธ์ ระหว่างนวัตกรรมการบริหารกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการทางการศึกษา การออกแบบหรือการพัฒนานวัตกรรมสาหรับการจัดการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณีการใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษาในระดับต่างๆ การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการ
จัดการการศึกษา
ED 826

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการจัดการการศึกษา
3 (3-0-12)
(Information and Communication Technology for Educational Management)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทาง
การศึกษา ความรู้และทักษะสาคัญสาหรับผู้บริหารและนักจัดการมืออาชีพทางการศึกษา ในการการจัดการ ใน
การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรการศึกษา การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการ การพัฒนาสารสนเทศด้านบุคลากร วิชาการ การเงิน และการเผยแพร่การดาเนินการของสถานศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยหรือโครงการพัฒนาขององค์กรต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนา
การศึกษาและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ED 827

สัมมนาวิจัยการจัดการและการพัฒนางานวิชาการ
3 (3-0-12)
(Research Seminar in Academic Administration and Development)
สังเคราะห์ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์งานบริห ารวิชาการและการพัฒ นาวิชาการ
บทบาทผู้ นาในสถานศึ กษาหรือ ผู้บ ริ หารสถานศึ กษากั บ การพั ฒนางานวิ ชาการของสถานศึ กษา การประกั น
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นวัตกรรมทางการจัดการ และการพัฒนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ของสถานศึกษาให้มีศักยภาพทางวิชาการ การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของครู คณาจารย์และผู้เรียน การจัดการและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ
สถานศึกษา การศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกจัดทาโครงการพัฒนาหรือโครงการวิจัยด้านการจัดการและ
การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ED 828

สัมมนาวิจัยการจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐานและการกระจายอานาจทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Research Seminar in School-Based Management and Educational Decentralization)
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางการศึ กษา และแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์กับการจัดการแบบฐานโรงเรียนหรือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบการจัดการ
สถานศึกษาแบบฐานโรงเรียนหรือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาตรฐานการจัดการสถานศึกษาแบบฐานโรงเรียน การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจทางการศึกษา และกรณีศึกษาการจัดการสถานศึกษาแบบฐาน
โรงเรียน การสังเคราะห์งานวิจัยและการออกแบบงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษาแบบฐานโรงเรียน
ED 829

สัมมนาการสื่อสารเชิงการตลาดแบบบูรณาการและการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา 3 (3-0-12)
(Seminar in Integrated Marketing Communication and Educational Public Relations)
สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในหลักการสื่อสารเชิงการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
กับขอบข่ายงานการสื่อสารในองค์กร และการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา แนวทางการประยุกต์การสื่อสารเชิง
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ในการจัดการการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์กรณีการจัดการสื่อสารเชิงการตลาด
แบบบูรณาการ(IMC) การสื่อสารในองค์กรและการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
ED 830

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน
3(3-0-12)
(Comparative Study of Education Management in Asian Community)
การศึกษาวิเคราะห์เปรีย บเทียบระบบจัดการการศึกษาของประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียน และ
ประเทศที่คัดสรร เน้นการวิเคราะห์โครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และพฤติกรรมการจัดการในระดับโครงสร้าง
นโยบายทางการศึกษา และการเคลื่อนไหวใหม่ทางการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
ED 831

การศึกษารายบุคคลด้านการจัดการการศึกษา
3 (3-0-12)
(Individual Study in Education Management)
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ที่ผู้เรียนนาเสนอเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้ง ตามกรอบของหลักสูตร
ด้วยตนเอง โดยอาจารย์ผู้สอนและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการศึกษาเห็นชอบ ผู้เรียน
รายงานด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อและเวลาที่กาหนดร่วมกัน ผลของการศึกษานาเสนอเป็นรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ED 832

การฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพการจัดการการศึกษา
3 (3–0–12)
(Professional Internship in Education Management)
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการจัดการการศึกษาในหน่วยงาน ในองค์กรทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่
มีร ะบบบริ ห ารจัด การที่ก้ า วหน้ า มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง หรือ มี ผู้ บ ริห ารที่ มีชื่อ เสี ยงเป็น ที่ ยอมรั บ ในวงการจั ด การ
การศึกษา ที่ยินดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปร่วมฝึกปฏิบัติการวิ ชาชีพ ในลักษณะ Coaching หรือโปรแกรม Intern
เกี่ยวกับการจัดการ นโยบาย
การวางแผน และกลยุทธ์การศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ การบริหารทั่วไป การบริหารงานวิจัย และ
บริการวิชาการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา มีระบบและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติชัดเจน มีการนาเสนอ
ผลการฝึกปฏิบัติในรูปรายงานการวิเคราะห์เชิงวิชาการและการสัมมนา
ED 833

สัมมนาการเป็นผู้จัดการมืออาชีพทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Seminar in Professional Administrator)
วิเคราะห์ วิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการจัดการการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ เน้นวิชาชีพทางการศึกษา การจัดการแบบมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ ความเป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลง การสร้ างองค์ การแห่ง การเรีย นรู้และวั ฒนธรรม

องค์การทางวิชาการ การสร้างและออกแบบองค์กรวิชาชีพในอุดมคติ การประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การและสังคมไทยในฐานะผู้จัดการมืออาชีพทางการศึกษา
ED 818

ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา
3 (3-0-12)
(Issues and Trend in Education)
ปัญ หาการศึ ก ษา ความเปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นา ความเคลื่ อ นไหว แนวโน้ มและแนวคิ ด ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีผลต่อการจัดการศึกษาของไทยปัจจุบัน
ED 819

การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการจัดการการศึกษา
3 (3-0-12)
(Special Topics in Education Management)
การศึกษาในเรื่องที่วิกฤติ หรือเป็นประเด็นสาคัญทางการศึกษา การวิเคราะห์ผลกระทบและการนาเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนั้น
วิทยานิพนธ์
หลักสูตร แบบ 1.1
ED 911

วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
60 หน่วยกิต
ประเด็นวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา ในลักษณะที่เป็นความริเริ่ม สร้างสรรค์ทางการศึกษา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ และ/หรือการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษากับการจัดการการศึกษา ในระดับที่เป็น
มาตรฐานสากล
หลักสูตร แบบ 2.1
ED 910

วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
36 หน่วยกิต
การวิจัยลุ่มลึก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสมผสาน
ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา ตามกระบวนการวิจัยที่มีแบบแผน ขั้นตอน เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเรียบเรียง และการนาเสนออย่างถูกต้องตามกระบวนการมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบให้ทาวิทยานิพนธ์ตามที่เสนอ ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าต่ออาจ ารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผล จนกว่ า วิ ทยานิ พ นธ์ จ ะเสร็ จ สมบู ร ณ์ แล้ ว เสนอรู ปเล่ ม วิ ทยานิ พ นธ์ ต่อ คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ เพื่อสอบปากเปล่า และปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอ

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ภาษาไทย
:
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
:
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
:
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
ปรัชญา
มุ่งสร้างผู้นาด้านหลักสูตรและการสอน ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ
3. มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
4. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและการสอน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1)คุณสมบัติด้านการศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอืน่ แต่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านหลักสูตรและ
การสอนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) สาหรับผู้ที่จบปริญญาโทสาขาอื่นๆ ประสงค์จะเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
(2) คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษ
เป็นผู้ที่ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือจากสถาบันอื่นตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มและทดสอบ
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ผลงานวิชาการ ประสบการณ์ การรับรองผู้สมัคร และ
การสัมภาษณ์
2. การเสนอหัวข้อและเค้าโครง ประเด็นการวิจัย ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระบบการศึกษา : ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค มี 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย ระยะเวลา
แต่ละภาคการศึกษาประมาณ 15 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา : ระยะเวลาการศึกษาอาจศึกษาสาเร็จได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา (3 ปีการศึกษา) แต่ไม่เกิน
6 ปีการศึกษา นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา โดยมีจานวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตร มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต
วิธีการศึกษา : จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายวิชา ในวั นเสาร์-อาทิตย์ และสามารถเทียบโอนความรู้ได้
ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต

1 สาหรับผู้มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

CN 800

ศาสตร์การศึกษา

-

CN 803

การวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา

3

CN 802
CN 810
CN 811

ศาสตร์ความเป็นครู
ศาสตร์หลักสูตร
ศาสตร์การเรียน

3
3

CN 812
CN 8XX

การวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
วิชาเลือก

3
3

CN 8XX

วิชาเลือก

3
ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

CN 813

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร
และการสอน

3

CN 8XX

วิชาเลือก

3

CN 910

วิทยานิพนธ์

6

CN 910

วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
CN 910

ชือ่ วิชา
วิทยานิพนธ์

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต

รหัสวิชา

12

CN 910

ชือ่ วิชา
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
12

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
CN800 ศาสตร์การศึกษา
Education Science

3(3 – 0 – 9)

หลักและปรัชญาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีผลต่อการศึกษาและการจัดระบบโรงเรียนการจัดการศึกษาแนววิถพี ุทธ การศึกษาทางเลือก การศึกษา
ตามอัธยาศัย บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผูเ้ รียน บทบาทของ
ผู้บริหารและผู้สอนในสถานศึกษา การศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การจัดการศึกษาของนานาประเทศทั้งตะวันตก
และตะวันออก

CN802 ศาสตร์ความเป็นครู
Teacher Science

3(3 – 0 – 9)

แนวคิดความเป็นครู ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสาหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

CN803 การวิจยั ขัน้ สูงทางการศึกษา
Advanced Research in Education

3(3 – 0 – 12)

การวางแผน การออกแบบการทดลองแบบผสมผสาน และขั้นตอนการวิจัยทางการศึกษา การเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวิจัย เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การวางแผนและการออกแบบแผนการทดลอง การหา
ความสัมพันธ์และการพยากรณ์เชิงสถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิจัยอนาคต
และการวิจัยเพื่อพัฒนา รวมทัง้ แนวโน้มใหม่ๆทางด้านสถิติ และการวิจัยที่ควรรู้
CN810 ศาสตร์หลักสูตร
Curriculum Science

3(3 – 0 – 12)

แนวคิดและสาระทางหลักสูตร หลักการ ทฤษฎีทางหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร
นวัตกรรมหลักสูตร ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาหลักสูตร การเปรียบเทียบแนวคิดการจัดหลักสูตรในประเทศ
ต่างๆ ทั้งประเทศตะวันตกและตะวันออกเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ดว้ ย
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางหลักสูตร เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมทางหลักสูตร
ของตนเอง
CN811 ศาสตร์การเรียน
Learning Science

3(3 – 0 – 12)

แนวคิดและสาระทางการเรียนรูแ้ ละการสอน หลักการ ทฤษฎีทางการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ
เรียนและการสอน การออกแบบการสอน นวัตกรรมการสอน การจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อการออกแบบและนาไปใช้ในการจัดการเรียน การพัฒนาทฤษฎีใหม่
และสร้างกรอบความคิดสาหรับความเข้าใจในการเรียน กระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ด้วย
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเรียนและการสอน เพือ่ เสนอนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้

CN812 การวิจยั ทางหลักสูตรและการสอน
Research in Curriculum and Instruction

3(3 – 0 – 12)

วิเคราะห์และประเมินงานวิจัยด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน แนวทางการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการจัดทาหลักสูตรและการสอน การสารวจแนวทางสาหรับการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อสร้างเป็น
นวัตกรรมทางหลักสูตร หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

CN813 สัมมนาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางหลักสูตรและการสอน
Doctoral Seminar in Curriculum and Instruction

3(3 – 0 – 12)

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก ในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพในหัวข้อที่นกั ศึกษาได้
นาเสนอ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ในการศึกษาตามกระบวนการวิจยั ที่มีการศึกษาตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งกลุ่มที่ถกู ศึกษา เครื่องมือในการศึกษา การตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลผลและการเรียบเรียง ที่ผ่านการกลัน่ กรองตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ผู้เรียนจะต้องนาเสนอและสอบป้องกันตามขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่คณะกรรมการสอบ
เห็นชอบ
CN820 หลักสูตรการศึกษาทางเลือก
Alternative Curriculum

3(3 – 0 – 12)

แนวคิด และรูปแบบการจัดหลักสูตรของโรงเรียนนวัตกรรม ที่เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และเป็นทางเลือกในการ
จัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรการศึกษาทางเลือกในสถาบันการศึกษา
และสถาบันนอกระบบ สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้สาหรับหลักสูตรทางเลือกในอนาคต
CN822 ศาสตร์การคิด
Thinking Science

3(3 – 0 – 12)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด มิติการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์โดยเน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิดริเริม่ สร้างสรรค์และผลิตภาพ
กระบวนการคิดทางพุทธศาสนา การประยุกต์ศาสตร์การคิดสู่การจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการคิดแบบต่างๆ และการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดของผู้เรียน

CN824 ภาวะผูน้ าในการบริหารและพัฒนางานวิชาการจิตวิทยาผูน้ า
Leadership in Academic Administration and Development

3(3 – 0 – 12)

ความเป็นผูน้ าและลักษณะผูน้ าทีส่ ร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ตนให้เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์งานบริหารและการพัฒนางานวิชาการ การสร้างสังคมเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีศกั ยภาพทางวิชาการ

CN825 การพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างนวัตกรรม
Development of Learning and Innovation Skills

3(3 – 0 – 12)

พัฒนาทักษะการเรียนด้านคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การมีสว่ นร่วม การคิดริเริม่ และ
ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ดว้ ยการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ด้านหลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างเป็นนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน

CN826 ปัญหาปัจจุบนั และแนวโน้มทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
Current Issues and Trends in Curriculum and Instruction

3(3 – 0 – 12)

ปัญหาของการศึกษา ความเปลีย่ นแปลง การพัฒนา ความเคลือ่ นไหว แนวโน้มการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 และความคิดใหม่ที่เกี่ยวข้อง ที่มผี ลต่อการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
CN910 วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต

การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยการทาวิจัย โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนตามความสนใจของ
นักศึกษา ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING PROFESSION
GRAD.DIP. (TEACHING PROFESSION)

ปรัชญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมุ่งผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ ให้เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู มีความสามารถในด้านการเรียนการสอน การอบรมเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์งานวิจัย
ไปใช้ในการเรียนการสอนและการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ความสาคัญ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะการ
เรียนการสอนของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการวิจัยเพื่อเพิม่ พูนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา
2. มีความรูแ้ ละทักษะในการเรียนการสอน และการอบรมเชิงกลยุทธ์
3. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษาและสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ใน การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. เพื่อสร้างศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่และพัฒนาเส้นทางวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า
แผนการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัส
วิชา
TP501

TP502
TP507
TP510

ชือ่ วิชา

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต

วิชาชีพครู

3

ปรัชญาการศึกษา
การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

3
2
1

รหัสวิชา
TP 505
TP 508
TP 512

รหัส
วิชา
TP503
TP506
TP504
TP509
TP511

ภาคเรียนที่ 3 ( 9 หน่วยกิต)
ชือ่ วิชา
จิตวิทยาสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติการสอน2

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

นวัตกรรมหลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ปฏิบัติการสอน 1

3
3

หน่วยกิต
3
3
3

3
3
3

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
TP 501
วิชาชีพครู
3(3-0-9)
(Teaching Profession)
บทบาทและหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 สภาพงานครู คุณลักษณะของครูมืออาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู การปลูกฝังจิ ตวิญญาณความเป็นครูและจิตสานึก สาธารณะ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดมั่ นในหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การจัดการความรู้
เกี่ยวกับครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง กฎหมายเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู
TP502

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-9)
(Philosophy of Education)
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา การศึกษากับศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประวัติ
และปรัชญาการศึกษาไทย เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาตะวันออกและตะวันตก กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน วิเคราะห์และประยุกต์จากกรณีศึกษาของไทย
TP 503

นวัตกรรมหลักสูตร
3(2-2-6)
(Curriculum Innovations)
ทฤษฎีองค์ประกอบ รูปแบบของหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น การจัดทาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร กรณีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทย รวมถึงหลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ฝึกการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้และคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
TP 504

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3(2-2-6)
(Innovations in Learning Management)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาแผนการ
เรียนรู้
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาให้ยั่งยืนและเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
TP 505

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-9)
(Psychology for Teachers)
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ บทบาทของ
จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน บทบาทของครูที่ปรึกษา
และครูประจาชั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน การใช้กระบวนการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
TP 506

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-6)
(Innovations and Educational Information Technology)
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการเรียนรู้ การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
TP 507

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
2(1-2-4)
(Learning Assessment and Evaluation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินผลตามสภาพ
จริง ปฏิบัติการวิเคราะห์และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
TP508

ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-6)
(Language and Culture)
ความสาคั ญ ของภาษาและความหลากหลายของวั ฒนธรรม การเรี ย นรู้ วัฒ นธรรมกั บการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการเป็นครูและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเพื่อพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ
TP 509

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-6)
(Research for Learning Development)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี วิ จัย ทางการศึ ก ษา ระเบีย บวิ ธีก าร รู ปแบบ การก าหนดปัญ หา การ
ออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการแปลผลข้อมูล การ
เขี ย นรายงานการวิ จั ย และการทาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ โดยศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา หรื อ สร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
TP 510

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1 (90 ชั่วโมง)
(Practicum Teaching Experience)
การบูรณาการความรู้วิชาชีพครูและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ โดยการวางแผน สังเกตการณ์
และจัดทาแผนการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
ฝึกการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงฝึกการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียน
ปฏิบตั กิ ารสอน

6 หน่วยกิต

TP 511

ปฏิบัติการสอน 1
3(240 ชั่วโมง)
(Teaching Internship 1)
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ วางแผน วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนสาขาเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และปรับปรุงการสอน
TP 512

ปฏิบัติการสอน 2
3(240 ชั่วโมง)
(Teaching Internship 2)
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้วางแผน วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนสาขาเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และปรับปรุงการสอน

