หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ:
Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Ed. (Educational Administration)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
42 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ก 2 หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและมีตาราเอกสารบางส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ………...
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ ครั้งที่ 8 /2558 วันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ิหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556
และครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน
8.2 นักวิชาการศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ปรึ กษาด้านการศึกษาในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.4 ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารการศึกษา
9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1.

นางสาวต้องลักษณ์
บุญธรรม

2.

นางพรทิพย์
สุริยาชัยวัฒนะ

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์)
ปร.ด. (บริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์ )

3.

นายวิเชียร เย็นกาย

อาจารย์

ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยครู นครปฐม

ปี ที่
จบ
2554
2547
2541
2553
2526
2519
2554
2535
2524

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ การผลิ ตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่ วงการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง พ.ศ. 2552-2561 การเตรี ยมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซี ยนและปั ญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อการพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ เช่ นการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยน
การสอนและการกระจายความรู ้ สู่สถานศึกษา ชุ มชน และสังคมไทย การพัฒนาเนื้ อหาสาระที่เอื้อต่อ
การเสริ มสร้ างทางปั ญญา การพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียงั มีน้อย ทั้งนี้
เพราะขาดนักบริ หารทางการศึกษาที่เข้าใจในการสร้ างองค์ความรู ้ ที่สามารถนามาใช้แก้ไขปั ญหาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การผลิตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษานั้ น นั บ ว่ า เป็ นความ
ต้อ งการของสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทั่ว ไปเป็ นอย่ า งมาก ทั้งนี้เนื่องจากปั จจุบนั การที่จะก้าวขึ้น
สู่ ตาแหน่ งผูบ้ ริ หารการศึ กษาและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษานั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องสาเร็ จการศึ กษาทางด้าน
การบริ หารการศึกษาด้วยส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่จะให้ผบู ้ ริ หารการศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้มี
ความรู ้ ประสบการณ์ ทางวิ ชาชี พผูบ้ ริ หารการศึ กษา ซึ่ งจะเป็ นส่ วนช่ วยให้ ผูบ้ ริ หารยุ คใหม่ น้ ันประสบ
ความสาเร็ จในการบริ หารงานการศึกษา และการบริ หารสถานศึกษา อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยี
มาช่วยในการการขับเคลื่อนการบริ หารงานปั จจุบนั ให้มีความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น ทางคณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรที่จะดาเนินการพัฒนา
หลักสู ตรดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่ งมหาบัณฑิตที่มีท้ งั ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาชี พ
ด้านการบริ หารการศึกษา อันจะส่ งผลดีต่อการพัฒนาและจัดการศึกษาของประเทศชาติต่อไป
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่ อผลิ ตมหาบัณฑิ ตทางด้า นการบริ หารการศึก ษา ที่ มี ศกั ยภาพและสอดคล้องกับ ความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการบริ หาร โดยในการพัฒนาหลักสู ตร
ได้ใช้หลัก การ ความรู้ วิธีก าร และงานวิจยั ทางด้านการบริ หารการศึ ก ษาทุ กระดับ ทั้งการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน อาชี วศึ กษา และอุ ดมศึ กษา มาตรฐานวิชาชี พบริ หารการศึกษา มาเป็ นฐานในการออกแบบ
หลัก สู ตร รวมทั้งการกาหนดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตร

12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาได้พฒั นาขึ้นตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศทางด้านวิชาการ รวมทั้งผลิ ตบัณฑิ ต
นัก ปฏิ บ ัติ ใ ห้มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ ให้ ห ลัก สู ต รมี ค วามสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ห รื อ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิ จและสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ความเกี่ ยวข้องกับพันธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรทางด้านการบริ หารการศึกษาคือ มีความรับผิดชอบในการบริ หาร
การศึก ษา เพื่อส่ ง เสริ มคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษา ส่ ง ผลให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงที่ เหมาะสมกับ การ
เปลี่ ย นแปลงตามกระแสโลก สนับ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งอาจารย์แ ละผู ้เ รี ยนระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา โดยมหาบัณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ กษา
สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารการศึกษามืออาชีพ มีภาวะผูน้ า มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้ ยงั สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ได้เป็ นอย่างดี สามารถ
พัฒนาศาสตร์ทางการบริ หารการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
หลักสู ตรนี้ มีรายวิชาในหมวดวิชาบังคับร่ วม รายวิชา 02-132-601ระเบียบวิธีวิจยั ที่จะต้อง
ให้หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนให้
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรี ยน
หลักสู ตรนี้ มีรายวิชา 02-121-501 พื้นฐานทางการศึ กษา ซึ่ งจัดการเรี ยนการสอนให้ก ับ
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่ อสารการศึกษา ในกรณี ที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
1. ใช้คณาจารย์ของสาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ในการสอนรายวิชา 02-132-601
ระเบียบวิธีวจิ ยั
2. มีคณะกรรมการประจาหลักสู ตรกากับดูแลคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาตลอดหลักสู ตร
และมีอาจารย์ที่ปรึ กษาดูแลนักศึกษาที่นอกจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาที่มีความรอบรู้และทักษะความชานาญในวิชาชีพ
และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ความสาคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรมุ่งพัฒนานักบริ หารทางการศึกษารุ่ นใหม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชี พที่กาหนด
เข้า ใจกระบวนการของการบริ หารที่ บู รณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์ หลายๆด้านในการบริ หาร
การศึกษาให้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาที่มีปร ะสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
และการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.2.1 สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีเจตคติที่ดีและมีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อการบริ หารการศึกษา
1.2.2 มี ความรอบรู้ เป็ นนักบริ หารทางการศึกษาที่มีทกั ษะและสมรรถนะทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพทางการบริ หารการศึกษา
1.2.3 มีความคิดริ เริ่ มในการพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้ และการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
และสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารการศึกษา
1.2.4 มี ภ าวะผู้น าและวิ สั ย ทัศ น์ ใ นการด าเนิ น งานของตนเองและร่ ว มมื อ กับ ผู ้อื่ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีศกั ยภาพทางการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีแผนการพัฒนาปรับปรุ ง
ดังรายละเอียดแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุ ง ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- แผนการน าผลการประเมิ น
การเรี ยนการสอนประจ าภาค
การศึ ก ษา มาใช้ ใ นการพัฒ นา
การจัดการเรี ยนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึ กษาและการ
บริ การจัดการหลักสูตร
- แผนการปรับปรุ งหลักสู ตร
ทุก 5 ปี
- แผนการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองประจาปี การศึกษา

- ประเมินการเรี ยนการสอน
- ประเมินความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของหลักสูตรและ
คุณภาพของมหาบัณฑิต
- ประเมินความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต และหน่วยงานทางการ
ศึกษา
- ติดตามผลผูส้ าเร็ จการศึกษาของ
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินการ
เรี ยนการสอนประจาภาค
การศึกษา
- สถิติและจานวนนักศึกษาที่รับ
และสาเร็ จการศึกษา
- รายงานผลความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานของหลักสูตร
และคุณภาพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา อาจารย์ผสู ้ อนและผูใ้ ช้
มหาบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- ประเมินคุณลักษณะมหาบัณฑิต
และคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- รายงานการติดตามผลผูส้ าเร็ จ
การศึกษาจากหลักสูตร
- รายงานการประเมิน
คุณลักษณะมหาบัณฑิตและ
คุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึ กษาฤดู ร้อน ขึ้ นอยู่กบั การพิ จารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ
2.2.2 ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นบั จานวนหน่วยกิต ในรายวิชา 02-121-501 พื้นฐานทางการศึกษา
2.2.3 ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาในสาขาที่ ไม่ เกี่ ย วข้องทางการศึ ก ษา แต่ มี ประสบการณ์ ทางการบริ หาร
การศึกษา สามารถเทียบโอนประสบการณ์ในรายวิชาข้อ 2.2.2 ได้

2.2.4 ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหรื อมีผลสอบ TOEFL หรื อ IELTS หรื อให้
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1. การปรับตัวในด้านการเรี ยนและการบริ หารเวลา
2. ความรู ้พ้นื ฐานทางภาษาอังกฤษ
3. ความรู ้พ้นื ฐานและความพร้อมทางการวิจยั
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนาการวางแผนการเรี ยน
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน ให้ทาหน้าที่ให้คาแนะนาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามผลการเรี ยนตลอดระยะเวลาของการศึกษา
3. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การจัดอบรมความรู ้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การเรี ยนเพิม่ เติมรายวิชาภาษาอังกฤษกับคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดให้
4. คัดสรรและเชิญอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารการศึกษามาให้คาแนะนาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
รวม
ที่คาดว่ าจะสาเร็จ
การศึกษา

จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

30
30

30
30
60

40
30
70

40
40
80

40
40
80

-

30

30

40

40

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556

2557

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

600,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000
720,000 1,400,000 1,680,000 1,920,000 1,920,000
1,320,000 2,600,000 3,080,000 3,520,000 3,520,000

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท )
2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่
รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2556

ปี งบประมาณ
2557
2558

2559

2560

1,445,900
143,700

1,532,700
152,350

1,624,700
161,500

1,722,200
171,200

1,825,600
181,500

668,160
2,257,760

817,800
2,502,850

945,000
2,731,200

1,090,000
2,983,400

1,090,000
3,097,100

89, 00
89,200
2,346,960
30
78,232

121,000
121,000
2,623,850
60
43,730.83

133,600
133,600
2,864,800
70
40,925.71

166,500
166,500
3,149,900
80
39,373.75

170,000
170,000
3,267,100
80
40,838.75

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสู ตรเก่าและหลักสู ตรปรับปรุ ง
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าการด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าและการเที ย บโอนจากต่ า งสถาบัน เป็ นไปตามระเบี ย บของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ใช้หลักสู ตรตามแผน ก 2 แบ่งเป็ นหมวดต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับร่ วม
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์

6
24
15
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่ งจาแนกตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้
คณะ / วิทยาลัย
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
XX-X X X-X XX
12 3 4 5 6 7 8
1. ตาแหน่งที่
2. ตาแหน่งที่
3. ตาแหน่งที่
4. ตาแหน่งที่
5. ตาแหน่งที่
6. ตาแหน่งที่

1-2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา

ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา
X (X- X - X)

รายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
02-121-501 พื้นฐานทางการศึกษา
Fundamentals of Education
1. หมวดวิชาบังคับร่ วม 6 หน่ วยกิต
02-121-601 บริ บททางการบริ หารการศึกษา
Educational Administration Context
02-132-601 ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาบังคับ 15 หน่ วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-121-602 หลักและทฤษฎีการบริ หารการศึกษา
Principles and Theories of Educational Administration
02-121-603 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Educational Planning and Policies
02-121-604 ภาวะผูน้ าทางการบริ หารการศึกษา
Administrational Leadership
02-121-605 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Development
02-121-606 สัมมนาการบริ หารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
2.2 วิชาเลือก จานวน 9 หน่ วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-121-701 ทักษะกระบวนการคิดเพื่อการบริ หารการศึกษา
Thinking Skills for Educational Administration
02-121-702 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริ หาร
Innovation and Information Technology Management
for Administration
02-121-703 การบริ หารโครงการ
Project Administration

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

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

3(2-2-5)

02-121-704 การบริ หารการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษา
Change Managements in Education Institution
02-121-705 การบริ หารสถานศึกษา
School Administration
02-121-706 การฝึ กประสบการณ์การบริ หารการศึกษา
Practicum in Educational Administration
02-121-707 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
02-121-708 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผูบ้ ริ หาร
Personality Development for Administrator
02-121-710 กระบวนการทางการศึกษา
Educational Process

3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
02-121-709 วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-15-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

12(0-0-36)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
02-121-601
02-121-602
02-121-603
02-121-604

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
บริ บททางการบริ หารการศึกษา
หลักและทฤษฎีการบริ หารการศึกษา
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
ภาวะผูน้ าทางการบริ หารการศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12

ทฤษฎี
3
3
2
3
11

ปฏิบัติ
0
0
2
0
2

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
5
6
23

02-132-601
02-121-605
02-121-606
02-121-70x

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาการบริ หารการศึกษา
วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12

ทฤษฎี
3
3
1
x
x

ปฏิบัติ
0
0
4
x
x

ศึกษาด้ วยตนเอง
6
6
4
x
x

02-121-70x
02-121-70x
02-121-709

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
3
3
6
12

ปฏิบัติ
x
x
0
x

ศึกษาด้ วยตนเอง
x
x
18
x

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
02-121-709 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
6
6

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตนเอง
18
18

ทฤษฎี
x
x
0
x
ทฤษฎี
0
0

หมายเหตุ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน
โดยไม่นบั จานวนหน่วยกิต ในรายวิชา 02-121-501 พื้นฐานทางการศึกษา

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
02-121-501 พืน้ ฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamentals of Education
แนวคิด ทฤษฎี และศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษา และการบริ หารศึกษา โครงสร้างและ
ระบบการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การศึกษา ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย
Theories and concepts related to education and educational administration, educational
structures and management systems, approach to education, visions and plans for national
education, national educational standards, quality assurance of education, law related to
education , issues and trends in educational management in Thailand
หมายเหตุ *การประเมินผลการสอบ มีระดับคะแนน เป็ น S และ U
*รายวิชาปรับพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่ไม่วฒ
ุ ิทางการศึกษา
02-121-601

บริบททางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Administration Context
ปรั ชญาการศึ กษา แนวความคิ ดพื้นฐานของปรั ชญาตะวันตกและตะวันออก กลุ่ มแนวคิ ด
ปรัชญาพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา วิวฒั นาการทางการศึกษา สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒนธรรม การเมื องการปกครอง ความก้า วหน้า ทางด้า นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และปั ญหาในการจัดการศึกษา การศึกษาเปรี ยบเทียบ การสังเคราะห์แนวคิด
ทางการศึกษาของไทยและประชาคมอาเซียน
Educational philosophy, concepts of Western and Eastern philosophy, basic philosophy groups,
relationship between philosophy and education, evolution of education, economy and society,
culture and politics, progress of science and technology, problems in educational management,
comparative study, synthesis of Thai and ASEAN educational concepts

02-132-601

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ระเบี ย บวิ ธี แ ละขั้น ตอนการท าวิ จ ัย ประเภทต่ า งๆ ปั ญ หาการวิ จ ัย และ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั การตรวจเอกสารงานวิจยั การตั้งสมมติ ฐานและการทดสอบ
สมมุติฐาน กลยุทธ์การออกแบบวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความโครงการวิจยั การรายงาน
ผลการวิจยั และจรรยาบรรณในการวิจยั
Concepts, research methodology and procedures of various types of research projects,
research objectives, literature review, hypothesis forming and testing, research designs,
population and samples, research instruments, data collection, data analysis, research
interpretation and report, research ethics

02-121-602

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Principles and Theories of Educational Administration
แนวคิด หลัก การและทฤษฎี ก ารบริ หารการศึ กษา การวิเคราะห์ หลัก การและทฤษฎี ก าร
บริ หารการศึกษา ระบบและกระบวนการบริ หารการศึกษา เทคนิคการบริ หารการศึกษา การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารความขัดแย้ง การบริ หารความเสี่ ยง จิตวิทยาการบริ หาร
การเจรจาต่ อ รอง และการบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษา บทบาทและหน้า ที่ ใ นการบริ ห าร
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
Concepts,principles and theories of educational administration, analysis of theories and principles
of educational administration, systems and process of educational administration , the
educational administration techniques, change management , conflict management , risk
management, psychology of administration, negotiation and educational quality administration
roles and responsibility in educational administration, principles of good governance
professional ethics and professional administrators

02-121-603

นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Planning and Policies
หลักการ แนวคิดและกระบวนการกาหนดนโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย
การนานโยบายและแผนไปปฏิบตั ิ ตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบตั ิ กลยุทธ์การนานโยบาย
และแผนไปปฏิ บ ั ติ การวิ เ คราะห์ เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การก าหนดนโยบายและ
การวางแผนทางการศึ กษา การวางแผนพัฒนาการศึ กษาในระดับต่างๆ การประเมิ นการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการน าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ กรณี ศึ ก ษาไทยและ
ประชาคมอาเซียน
Principles , concepts and processes of policy development and implementation, models and
strategies of policy implementation, strategic analysis for determining educational policies
and plans, educational development planning for all levels, evaluation of educational policy
and planning, implementation , case study in relation toThai and ASEAN

02-121-604

ภาวะผู้นาทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Administrational Leadership
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ คุณลักษณะและบทบาทผูน้ าทางการศึกษา
ภาวะผูน้ าในบริ บทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการบริ หารการศึกษาและการบริ หารสถานศึกษา
รวมถึงองค์การทางการศึกษาอื่นๆ หลักการและทฤษฎีการจัดการโดยใช้จิตวิทยาการบริ หาร
และแรงจูงใจในการจัดการเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลง ผูน้ าทางการศึกษาที่ประกอบไปด้วย
คุณธรรมและจริ ยธรรมอันดี การศึกษาเปรี ยบเทียบผูน้ าการศึกษาไทยและต่างประเทศ
Concepts and theories of leadership, personality, characteristics and roles of educational
leader, the leadership within changing context, administration of the educational institutions and
other educational organizations, management principles and theories, managing by using
administrative psychology and motivation in change management, being educational leaders
with virtues and morality, and the comparison of Thai leaders to other countries’ leaders

02-121-605

การพัฒนาองค์ การและทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

Organization and Human Resource Development
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับองค์การ การบริ หารองค์การและการพัฒนาองค์การให้สามารถ
รับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แนวคิด หลักการเกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร การวางแผน การวิเคราะห์ งานและการออกแบบ
ระบบงาน การคัดเลื อก การสรรหา และการพัฒนาขี ดความสามารถของคนในองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ตลอดจนการจัดระบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน แนวโน้มการจัดการ
องค์การและการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีต่อความสาเร็ จขององค์การ กรณี ศึกษาไทยและ
ประชาคมอาเซียน
Concepts and principles of organizations , administration and organization development in
accord with new technology and changes, principles and concepts of human resource
development, organizational human behavior, planning, task analysis and work system
design, selection and personnel potential development in the learning organization,
performance evaluation system, trend in organizational management and human resource
administration for success of organization case study Thai and ASEAN
02-121-606

สั มมนาการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar in Educational Administration
การอภิ ป ราย วิพ ากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์ ห ลัก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ทางการบริ หาร
การศึก ษา การสัง เคราะห์ องค์ความรู้ ด้านการบริ หารการศึ ก ษา และการประยุก ต์ใ ช้ใ น
การบริ หารการศึ ก ษา เลื อ กหั ว ข้ อ หรื อปั ญ หาทางการบริ หารการศึ ก ษา ในบริ บท
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเปิ ดเสรี ทางการค้า
และระบบเทคโนโลยีต่างๆ
Disscussion , comment , analysis of concepts, principles and theories of educational
administration, synthesis of knowledge in relation to educational administration,
application to educational administration, selection of topics or problems in educational
administration the global social change in relation politics, economy, society , free trade
and technology issues

02-121-701

ทักษะกระบวนการคิดเพือ่ การบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Thinking Skills for Educational Administration
การคิ ด และกระบวนทางความคิ ด ของมนุ ษ ย์ การพัฒ นาความคิ ด การฝึ กทัก ษะการคิ ด
แบบต่ าง ๆ การคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ การคิ ดเชิ งวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิ ดเชิ งวิพากษ์
การคิ ดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิ ดทางการบริ หารจัดการ การคิ ดในการ
แก้ปัญหาตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล เทคนิ คการคิดแบบต่าง ๆ กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นใน
การบริ หารการศึกษา
Human mind and mental processes, development of ideas, practice of various thinking
skills creative thinking, analysis and synthesis thinking, critical thinking, scientificprocess-based thinking, administrative and management thinking, logical thinking and
reasoning for problem solving, different thinking techniques, case studies of thinking
skills in educational administration

02-121-702

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology Management for
Administration
ความส าคัญ และบทบาทของนวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การออกแบบ การวางแผน และการพัฒนาระบบบริ หารการศึกษา การนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ หารสถานศึ ก ษาและการจัด การศึ ก ษาแนวใหม่ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับบริ บทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
Importance and roles of information technology and communication and innovation, design
planning and development of the educational administrative systems, application of innovation
in the new trend management and educational administration efficiency, in accordance with
both domestic and foreign to the changing contexts

02-121-703

การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Administration
แนวคิ ด หลัก การและทฤษฎี ก ารบริ หารโครงการ เทคนิ คการเขี ย นโครงการเพื่ อพัฒนา
การศึกษา การวางแผนงานโครงการ การบริ หารโครงการทางวิชาการ การบริ การทาง
วิชาการ เทคนิคการวิเคราะห์การบริ หารโครงการ การเลือกแนวทางการบริ หารและพัฒนา
โครงการติ ดตามและการประเมิ นผลโครงการเพื่ อปรั บปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพทางการ
บริ หารการศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Concepts, principles and theories of project administration, techniques for writing educational
development projects, project planning, academic projects administration, academic services,
analysis techniques for project administration, selection of guidelines for project administration
and development, monitoring and evaluation of projects to improve and develop the quality of
educational administration by using computer programs

02-121-704

การบริหารการเปลีย่ นแปลงในสถาบันการศึกษา
3(3-0-6)
Change Managements in Education Institution
การเสนอภาพรวมของการศึกษาเพื่อการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกปั จจุบนั
และ อนาคต ความหมายและความสาคัญตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
และหลักการตลอดจนองค์ประกอบที่สาคัญต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยที่สาคัญที่
ท าให้ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระสบความส าเร็ จ และล้ม เหลว กรณี ศึ ก ษา การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การการศึกษา
An overview of educational system in terms of current and future competition, and
changes in the locally, regional and global environment,definition, significance and
impacts of changing including factors affecting the success and failure of changes, case
study: change management in educational institution

02-121-705

การบริหารสถานศึกษา
3(3-0-6)
School Administration
แนวคิดการจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษา การบริ หารงาน
วิชาการและการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึก ษา การบริ หารด้านธุ รการและการเงิ น อาคาร
สถานที่ การบริ หารงานบุคลากร การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานทัว่ ไป และ
กิ จกรรมนักเรี ยน การบริ หารงานประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กบั ชุ มชน การนิ เทศ
การศึกษา และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบริ หารงานสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา
Concepts of educational administrators, laws related to educational administration, academic
administration and curriculum development, financial administration and administrative
buildings, personnel and budget administration, students and general management,
administration of public and community relations, educational supervision and evaluation,
school administrative operation educational quality assurance

02-121-706

การฝึ กประสบการณ์การบริหารการศึกษา
3(0-15-0)
Practicum in Educational Administration
การปฏิบตั ิภารกิ จทางการบริ หารจัดการทางการศึกษาในองค์การและสถาบันทางการศึกษา
ภาครัฐหรื อภาคเอกชนที่เลือกสรร ทั้งภายในประเทศหรื อต่างประเทศ การตัดสิ นใจ และนา
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการบริ หารทางการบริ หารการศึกษา ซึ่ งใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ในการดาเนินการ วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบตั ิประสบการณ์วชิ าชีพอย่างเป็ นระบบ
Pactical work and training in the educational administration derived from the practical
experience in the selected public or private educational institutions within Thailand and
other countries, decision making and problem solving by using educational administration
process based on research, systematic report analysis of professional practical experience

02-121-707

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี การประกันคุ ณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้ วดั ตาม
ระบบมาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึ กษา การวิเคราะห์ และประยุกต์หลักการบริ หาร
คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาให้ ส อดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทางการศึ ก ษาของไทยและกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน
Concepts, principles and theories of quality assurance, factor indicator, analysis as
a measure of educational quality assurance standards, analysis and application of education
quality administration in accord with the educational environment of Thailand and
ASEAN

02-121-708

การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้บริ หาร
3(2-2-5)
Personality Development for Administrator
การปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มารยาทไทยและ
มารยาทการสมาคม การวางตัว ศิลปะในการสื่ อสารสาหรับผูบ้ ริ หาร การกล่าวในโอกาส
ต่างๆ ทักษะทางสังคม การแต่งกาย การรับประทานอาหารแบบสากล การลีลาศ
Appropriate adaptation and personality development , human relations skills,Thai and social
etiqe the art of communication for leader, delivering speeches on different occasions,
social skills , dressing, international consumption culture, dancing

02-121-710

กระบวนการทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Process
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับหลักสู ตร การพัฒนาหลักสู ตรและหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการ
เรี ย นการสอน การสอนเสริ ม ปั จ จัย ในการพัฒนาหลัก สู ตรและการจัดการเรี ย นการสอน
สาหรับ อนาคต การพัฒนาบริ หารการจัดการเรี ย นการสอนในแนวทางใหม่ หลัก การและ
เทคนิ ค การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วัด ผล
การแปลความหมายของคะแนน การนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้
Concepts and theories of curriculums; curriculum development and school curriculum
development; Instruction; enrichment instruction; factors in curriculum development and
instruction for the future; new methods of curriculum development and instructional
management; measurement and evaluation principles and techniques; development of
measurement instruments; score’s interpretation; application of evaluation in instructional
improvement

02-121-709

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
วิจยั เกี่ ยวกับการบริ หารการศึกษาโดยใช้กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติในสาขา
การบริ หารการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การสร้าง
องค์ความรู ้ ใหม่ทางการบริ หาร โดยเน้นความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทางวิชาการ การนาทฤษฎี
และหลักการมาใช้ในการพัฒนาการบริ หารการศึกษา
Research on educational administration by using research process, methodology and
statistics in educational administration under the supervision of thesis advisor, creation of
new body of knowledge in administration with emphasis on academic creativity and
application of theories and principles to the development of educational administration

3.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ตาแหน่ ง
วิชาการ

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1.

นางสาวต้องลักษณ์
บุญธรรม*

อาจารย์

2.

นางพรทิพย์
สุ ริยาชัยวัฒนะ

อาจารย์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

ปร.ด (การบริ หารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ )
ปร.ด (บริ หารการศึกษา
และภาวะผูน้ า)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ (ประวัติศาสตร์)

3.

นายวิเชียร เย็นกาย

อาจารย์

4.

นายปริ ญญา
มีสุข

อาจารย์

ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.

5.

นางรุ่ งอรุ ณ
รังรองรัตน์

ผูช้ ่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์
ค.ม.

(การบริ หารการศึกษา)
(การบริ หารการศึกษา)
(พลศึกษา)
(วิธีวิทยาการวิจยั
การศึกษา)
(จิตวิทยาพัฒนาการ)
(การสอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา)
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์)
(อุดมศึกษา)

กศ.บ (การสอนภาษาไทย)

หมายเหตุ * ประธานหลักสู ตร

สาเร็จจาก

ภาระการสอน ชม./
สั ปดาห์ /
ปี การศึกษา

ปี ทีจ่ บ

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2547
2541

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2553

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยครู นครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
2541

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร

2523

2556 2557 2558 2559
6
6
6
6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

2519
2554
2535
2524
2552

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ ชื่อ - นามสกุล
1.

2.

3.

4.

5.

6.

นายไพบูลย์
ใสยาวงศ์

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

สาเร็จจาก

Ed.D. (Industrial
Technologies
Education
University of
Management) Philippines,
Philippines
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (ธุ ร กิ จ ศึ ก ษา) วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชี ว ศึ ก ษา
นายเกียรติศกั ดิ์
รอง
ค.ด. (เทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธ์ลาเจียก
ศาสตราจารย์
และสื่ อสาร
การศึกษา)
วท.ม. (เวชนิทศั น์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วท.บ. (เวชนิทศั น์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
นายกล้าหาญ
อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ณ น่าน
ทรัพยากรมนุษย์)
วท.ม. (การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ทรัพยากรมนุษย์ บริ หารศาสตร์
และองค์กร)
บธ.บ. (การจัดการ
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
ทัว่ ไป)
เจ้าพระยา
นายสุทธิพร
ผูช้ ่วย
ศษ.ด. (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุญส่ง
ศาสตราจารย์
การสอน)
ศษ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคมศึกษา)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวประนอม
ผูช้ ่วย
ค.ด. (การวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธ์ไสว
ศาสตราจารย์
การศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษา)
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นางสาวรชมน
สุขชุม

อาจารย์

ผูช้ ่วย
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่าง
ศาสตราจารย์
ประเทศ)
ศศ.ม. (จิตวิทยา
กศ.บ. การศึกษาและ
การแนะแนว)
(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสาน

ปี ที่
จบ
2541

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ /
ปี การศึกษา

2556 2557 2558 2559
3

3

3

3

2520
2542

3

3

3

3

2536
2530
2552

3

3

3

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

2524

2547

2545
2545
2533
2525
2555
2530
2528
2543
2533
2529

ลาดับ ชื่อ - นามสกุล
7.

นายเทียมยศ
ปะวะโน

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา
ศษ.ด.

(เทคโนโลยี
การศึกษา)

ศษ.ม.

(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษา)
(วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
(นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
การเรี ยนรู้ทาง เทคโนโลยีพระจอม
เทคโนโลยี)
เกล้าธนบุรี
(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
และสื่ อสาร
ธรรมาธิราช
การศึกษา)
(บรรณารักษ สถาบันราชภัฏ
ศาสตร์)
พระนคร
(หลักสูตรและ จุฬาลงกรณ์
การสอน)
มหาวิทยาลัย
(นิเทศศึกษา
จุฬาลงกรณ์
และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร)
(วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร
ทัว่ ไป)
(หลักสูตรและ จุฬาลงกรณ์
การสอน)
มหาวิทยาลัย
(นิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และพัฒนา
หลักสูตร)
(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นศ.บ
8.

นางสาวทศพร
แสงสว่าง

อาจารย์

ปร.ด.

ศษ.ม.

ค.บ.
9.

นางสาวริ นรดี
ปาปะใน

อาจารย์

ค.ด.
ค.ม.

ค.บ.
10. นางรสริ น
เจิมไธสง

อาจารย์

ค.ด.
ศษ.ม.

ศษ.ม.
11. นายชัยอนันต์
มัน่ คง

อาจารย์

สาเร็จจาก

ค.ม. (การบริ หาร
การศึกษา)
ค.บ. (กาประถม
ศึกษา)

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม
สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม

ปี ที่
จบ
2553

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์ /

ปี การศึกษา
2556 2557 2558 2559
3

3

3

3

-

3

3

3

-

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

3

2545
2540
2553

2546

2539
2553
2546

2541
2555
2542

2537
2546
2544

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี
ดร.ศรเนตร อารี โสภณพิเชฐ
ผศ.ดร. อรุ ณี หงษ์ศิริวฒั น์
ดร.กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกียรติ์
ผศ.ดร.อริ สา สารอง
ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์ศรี ทศั น์
ดร.ศรัณย์ ศรลัมพ์
ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสต าจารย์
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
อาจารย์

สถานทีท่ างาน
ข้าราชการบานาญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
โรงเรี ยนโพธินิมิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ในกรณี นักศึกษาไม่ได้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จะต้องลงทะเบียนเลือกเรี ยนรายวิชา
02-211-706 การฝึ กประสบการณ์การบริ หารการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ฝึ กประสบการณ์บริ หารสถานศึกษา ภายใต้การกากับดูแลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรื อ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.3 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่จะต้องควบคุ ม กาหนดขอบเขตการทางานที่ชดั เจน การรายงานความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาหนด การนาเสนอต่อที่ประชุ มและสอบ
ความรู ้ ด้วยปากเปล่ า ต่อคณะกรรมการสอบ รวมถึ งผลงานวิทยานิ พ นธ์ ไ ด้รับ การเผยแพร่ หรื ออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนกั วิชาการกลัน่ กรอง(Peer review) หรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการหรื อมีรายงานการประชุม (Proceedings)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นัก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา ค้นคว้า รวบรวม เสนอผลงาน เขี ย นรายงานผลการวิจ ัย ในศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้องกับ การบริ หารการศึ ก ษา เพื่ อให้ไ ด้องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ส ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการบริ หาร
การศึกษาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุ ด

5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนิ นงานในการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้า
อิสระอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นได้อย่างเป็ นระบบ
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาศาสตร์การบริ หารบนพื้นฐานการวิจยั ได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถนาเสนอรายงานแบบเป็ นทางการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.6 การเตรียมการ
1. นักศึก ษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ภายในปี การศึก ษาที่ 1 เสนอต่ อคณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
2. มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.7 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึ กษาทุ กคนต้องมี การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ ภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ ง
ตลอดช่วงของการทาวิทยานิพนธ์ ให้กบั คณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ประจา 3 คน
2. ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์
ประจา 3 คน และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน
3. นัก ศึ ก ษาต้อ งส่ ง รายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ ต ามรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีกาหนด
4. ข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วา่ ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

