
 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี 1ข-อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational 
Administration 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ชื่อย;อ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational  
   Administration) 

ชื่อย;อ : M.Ed. (Educational Administration) 
3. วิชาเอก 

- 
4. จํานวนหน3วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน;วยกิตตลอดหลักสูตร   42 หน;วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 5.1.1 แผน ก (แบบ ก 2 ) ทําวิทยานิพนธIมีค;าเทียบไดK 12 หน;วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม;นKอยกว;า 30  หน;วยกิต 
 5.1.2 แผน ข เปPนแผนการศึกษาท่ีเนKนการศึกษารายวิชาโดยไม;ตKองทําวิทยานิพนธI แต;
ตKองมีการคKนควKาอิสระ 3  หน;วยกิต รวมท้ังศึกษารายวิชาอีกไม;นKอยกว;า 39 หน;วยกิต 

 5.2 ภาษาท่ีใช- 
 จัดการเรียนการสอนเปPนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเข-าศึกษา 
 นักศึกษาไทย และนักศึกษาต;างชาติท่ีมีความสามารถสื่อสารภาษาไทยไดKโดยตKองผ;าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาว;าดKวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 
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5.4 ความร3วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปPนหลักสูตรจัดเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 การให-ปริญญาแก3ผู-สําเร็จการศึกษา  
 ใหKปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5.6 เป:ดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ป;การศึกษา 2559 
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปPนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.2 เริ่มใชKภาคการศึกษาท่ี 2 ปZการศึกษา 2559 เปPนตKนไป 
6.3 คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 

25 กรกฏาคม 2559 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี  

14 กันยายน 2559 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2559  เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 

2559 
7. ความพร-อมในการเผยแพร3หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรKอมในการเผยแพร;คุณภาพในปZการศึกษา 2560 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ผูKบริหารสถานศึกษา และหน;วยงานทางการศึกษาของรัฐ เอกชน และองคIกรปกครอง
ส;วนทKองถ่ิน 
8.2 ศึกษานิเทศกI 
8.3 นักวิชาการศึกษา
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10.สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11.สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ>หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาหลักสูตรไดKคํานึงถึงความสอดคลKองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห;งชาติ
ฉบับท่ี11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยคํานึงถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปPนศูนยIกลางของ
การพัฒนา” รวมท้ัง “สรKางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติและขับเคลื่อนใหKบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน
ในทุกระดับเพ่ือใหKการพัฒนา และบริหารประเทศเปPนไปบนทางสายกลางเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย;าง
บูรณาการท้ังคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลKอม และการเมืองโดยมีการวิเคราะหIอย;าง  “มีเหตุผล” และใชKหลัก 
“ความพอประมาณ” ใหKเกิดความสมดุลระหว;างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติความสามารถในการ
พ่ึงตนเองกับการแข;งขันในเวทีโลกสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุKมกัน” ดKวยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใหKเพียงพอพรKอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในประเทศ และนอกประเทศท้ังนี้การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตKองใชK “ความรอบรูK” ในการพัฒนาดKานต;างๆดKวยความรอบคอบ
เปPนไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคลKองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังเสริมสรKางศีลธรรมและสํานึกใน 
“คุณธรรมจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนKาท่ี และดําเนินชีวิตดKวย “ความเพียร” จะเปPนภูมิคุKมกันท่ีดีใหKพรKอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปbจเจกครอบครัวชุมชนสังคม และประเทศชาติ 
   นอกจากนั้นยังส;งเสริมใหKเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูKเพ่ือสรKางสรรคIนวัตกรรม และองคIความรูK
ใหม;ๆมาใหKใชKในการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคง และยั่งยืนตลอดจนสามารถคิดแกKปbญหาของสังคมท่ีซับซKอนไดK
อย;างรวดเร็วทันทีทันใด และเหมาะสมกับสถานการณIท่ีเผชิญจึงจําเปPนตKองรูKจักวางแผนพัฒนาความรูK
ประสบการณI และสมรรถนะของผูKบริหารการศึกษา และสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ปรับเปลี่ยนใหKสอดคลKองรับกับยุทธศาสตรIการพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2552
และท่ีแกKไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2563) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม;ท่ีมุKงเนKนการกระจายอํานาจสู;
สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคIกรปกครองส;วนทKองถ่ินรวมท้ังการมีส;วนร;วมของผูKปกครองชุมชน
ภาคเอกชน และทุกภาคส;วนใหKมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมีการนําระบบ      และ
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม;มาใชKคู;กับการสรKางผูKนําการเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการการเงิน และ
งบประมาณท่ีเนKนผูKเรียนเปPนสําคัญรวมท้ังความเชื่อมโยงความร;วมมือในกลุ;มสมาชิกประเทศอาเซียนภายใตK
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   11.2 สถานการณ>หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
    สภาพสังคมไทยปbจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตนIทําใหKสังคมไทยไดKรับกระแส
อิทธิพลของวัฒนธรรมต;างชาติท่ีผ;านเขKามาทางสื่อมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต;างๆ และคน
ไทยไดKนําวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม;มาใชKการผลิต และดํารงชีวิตโดยขาดการกลั้นกรอง และเลือกใชK
ประโยชนIอย;างมีเหตุผลอีกท้ังสังคมไทยเบ่ียงเบนจากเอกลักษณIวัฒนธรรมท่ีดีงาม และคุณค;าชีวิตแบบไทย
ด้ังเดิมมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมทําใหKเกิดความขัดแยKง และสับสนท้ังในเรื่องความคิดความ
เชื่อค;านิยม และบทบาทหนKาท่ีจนทําใหKระเบียบวินัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคIของคนในชาติถูกละเลย 
และเริ่มละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนามีความหย;อนยานในศีลธรรม และจริยธรรมทําใหKมีความ
ตKองการผูKบริหารการศึกษา และสถานศึกษาท่ีมีความเปPนผูKนําเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนเปPน
แบบอย;างท่ีดีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพพรKอมกับส;งเสริม และพัฒนาสังคม/และผูKร;วมงานมี



4 
 

 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมต;อการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการศึกษาเสริมสรKางเอกลักษณI
และวัฒนธรรมของชาติพรKอมจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน และสากลต;อไป 
 12. ผลกระทบจากข-อ11.1และ11.2ต3อการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณIภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปPนตKองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ท่ีมีศักยภาพโดยใชKสื่ออิเล็กทรอนิกสIประกอบการจัดการศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนเท;าวิทยาการท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศ และสากลโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑIมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เปPนเครื่องมือในการดําเนินงานเพ่ือรองรับมาตรฐาน
จัดการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเนKนใหKนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาคKนควKาท่ีลุ;มลึกอย;างมี
อิสระมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองคIความรูKในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประยุกตIการใชKความรูK
เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาเนื้อหาสาระของสาขาวิชาตรงกับความตKองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรูK  
  12.2 ความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
    12.2.1 การพัฒนาผูKบริหาร และครูท่ีตอบสนองต;อการปฏิรูปการศึกษา 
    12.2.2 การใหKบริการวิชาการแก;ชุมชน และสังคมอย;างมีคุณภาพ 
    12.2.3 การวิจัย และองคIความรูKสู;การพัฒนาทKองถ่ิน 
    12.2.4 ส;งเสริมการเรียนรูKตลอดชีวิต และเรียนรูKดKวยตนเองผ;านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.ความสัมพันธ> (ถ-ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป:ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช3นรายวิชาท่ีเป:ด
สอนเพ่ือให-บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืนหรือต-องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป:ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม;มี 

13.2รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป:ดสอนให-มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต-องมาเรียน 
   ไม;มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการหลักสูตรมีการแต;งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงเปPนอาจารยIประจําท่ีมี
ประสบการณI และความชํานาญในการสอน และประสบการณIวิชาชีพดKวยการจัดกิจกรรมจัดประชุมสรKาง
ความเขKาใจกับคณาจารยIผูKสอนเก่ียวกับการบริหารจัดการ และการนําหลักสูตรไปใชKเนKนการตระหนักใน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบและเกณฑIของมหาวิทยาลัยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
และมาตรฐานวิชาชีพผูKบริหารการศึกษา พ.ศ.2556 พรKอมกับประสานงานกับคณาจารยIผูKสอนจัดทําแนวทาง
จัดการเรียนการสอนพัฒนาชุดวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ การวัด และประเมินผลการเรียนรูK  ติดตามประเมินผล
การสอน การใหKคําปรึกษาแนะแนวท่ีสอดคลKองกับปรัชญาวัตถุประสงคIของหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามีการติดตาม และประเมินการใชKหลักสูตรอย;างต;อเนื่อง และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปZ 
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หมวดท่ี 2  ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญาความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามุ;งผลิตมหาบัณฑิตในการเปPน
ผูKนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ใหKมีความรูKกวKาง รูKลึก เรียนรูKทฤษฎีควบคู;ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถสรKางองคIความรูK จัดการความรูK และประยุกตIใชKความรูK และประสบการณIไปใชKในการ
จัดการศึกษา และพัฒนาทKองถ่ินใหKสอดคลKองกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
สังคมโลก 

1.2 ความสําคัญ 
การพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และเท;าทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง    เพ่ือ

นําไปสู;การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระดับทKองถ่ิน และสู;สากลนั้นสาขาการบริหารการศึกษาไดK
ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเปPนผูKบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพผนวกกับการเปPนผูKนําท่ีจะสรKาง
รากฐานท่ีม่ันคง และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู;การปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสู;
ทKองถ่ินท่ีมีคุณภาพ และยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิต และพัฒนามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ท่ีมีลักษณะดังนี้ 

 1.3.1มีความรูKความสามารถ มีความเปPนผูKนําทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนIท่ี
กวKางไกลและมีความพรKอมท่ีจะเปPนผูKนําการเปลี่ยนแปลงท้ังในฐานะของการเปPน ผูKบริหารสถานศึกษา 
ผูKบริหารการศึกษา และผูKสนับสนุนการศึกษาอย;างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 มีความรูK สามารถนําหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติอย;างบูรณา
การใหKสอดคลKองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
 1.3.3 เพ่ือใหKผูKรับการศึกษาสามารถใชKหลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาสรKางองคI
ความรูK และนวัตกรรมใหม;ท่ีเปPนประโยชนIต;อการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.3.4 เพ่ือพัฒนา และส;งเสริมการเปPนนักบริหารการศึกษาอยู;บนพ้ืนฐานของการมีส;วนร;วม มี
ความสัมพันธIกับชุมชน และสรKางเครือข;ายการบริหารจัดการการศึกษาท้ังภายใน และภายนอกทKองถ่ิน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธI หลักฐาน/ตัวบ;งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรใหKมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. 
กําหนดเปPนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และ
มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
ปbญหาและความตKองการของสังคม
ความกKาวหนKาทางวิทยาการ และ
มาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษา 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย;าง
สมํ่าเสมอ 
 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานการวิจัย 

พัฒนาบุคลากรดKานการ
สอน และการบริการ
วิชาการ เพ่ิมพูนทักษะ
ความรูK และประสบการณI

- สนับสนุนบุคลากรดKานการเรียน
การสอนใหKทํางานวิจัย และงาน
บริการวิชาการแก;องคIกรท้ังภายใน
และภายนอก 

-ปริมาณงานดKานการวิจัย 
- ปริมาณงานดKานการบริการ
วิชาการ 
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การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธI หลักฐาน/ตัวบ;งชี้ 
ในการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงหลักสูตรใหK
สอดคลKองกับความตKองการ 
การพัฒนาดKานการจัดการ
เรียนการสอน และความ
เปลี่ยนแปลง 

- ติดตามความตKองการ การพัฒนา
ดKานการจัดการเรียนการสอน     
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชKบัณฑิตขององคIกร
หน;วยงาน 
-รายงานผลการสํารวจ การนํา
ประสบการณI ในการปฏิบัติงาน 
และดํารงชีวิต 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน    

 เปPนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว;าดKวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2557 

1.3 การเทียบเคียงหน3วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม;มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา 
 2.2.1แผน ก (แบบ ก 2) ผูKเขKาศึกษาจะตKองเปPนผูKสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขKาราชการพลเรือนรับรอง และเง่ือนไขตามท่ีสาขา
กําหนด 
 2.2.2 แผน ข ผูKเขKาศึกษานอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติตามขKอ 2.2.1 แลKวจะตKองเปPนผูKท่ีมี
ประสบการณIทางดKานการบริหารในหน;วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาไม;นKอยกว;า 2 ปZ 

2.3 ปHญหาของนักศึกษาแรกเข-า 
 2.3.1ขาดทักษะและการใชKสื่ออิเล็กทรอนิกสI และเครื่องมือในการศึกษาคKนควKาดKวยตนเอง 
 2.3.2 ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพทIเฉพาะทางการศึกษา ซ่ึงจําเปPนตKองใชKใน
การศึกษาวารสาร / บทความ / งานวิชาการจาก ต;างประเทศ 

2.4 กลยุทธ>ในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปHญหา/ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ 2.3 
 2.4.1 จัดโครงการส;งเสริม และเสริมสรKางทักษะการศึกษาคKนควKาดKวยตนเอง และการใชK
สื่ออิเล็กทรอนิกสIในการศึกษา และสืบคKนขKอมูล 
 2.4.2 นําบทความ / งานวิชาการต;างประเทศมาเปPนสาระในการเรียนรูKใหKกับนักศึกษาไดK
ศึกษาร;วมกันเรียนรูK 
 



7 
 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป; 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต;ละปZการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปZท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปZท่ี 2 - 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน3วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ป;งบประมาณ  

2559 2560 2561 2562 2563 
ค;าบํารุงการศึกษา 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

รวมรายรับ 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

 
 2.6.2 งบประมาณรายจ3าย (หน3วยบาท) 

หมวดเงิน 
ป;งบประมาณ  

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบดําเนินการ 

1.  ค;าใชKจ;ายบุคลากร 146,060 162,288 180,320 200,356 222,618 

2. ค;าใชKจ;ายดําเนินงาน 1,382,600 1,382,600 1,382,600 1,382,600 1,382,600 
รวม (ก) 1,528,660 1,544,888 1,562,920 1,582,956 1,605,218 

ข. งบลงทุน 

ค;าครุภัณฑI 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก)+(ข) 1,558,660 1,574,888 1,622,920 1,612,956 1,635,218 

จํานวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

ค;าใชKจ;ายต;อหัวนักศึกษา 77,993 39,372 40,573 40,324 40,880 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  � แบบชั้นเรียน 
  � แบบทางไกลผ;านสื่อสิ่งพิมพIเปPนหลัก 
  � แบบทางไกลผ;านสื่อแพร;ภาพ และเสียงเปPนสื่อหลัก 
  � แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสIเปPนสื่อหลัก (E-learning) 
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  � แบบทางไกลทางอินเตอรIเน็ต 
  � อ่ืนๆ (ระบุ)VDO-Conference, Online แบบ Two way Communication 
 
 

2.8 การเทียบโอนหน3วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข-ามมหาวิทยาลัย (ถ-ามี) 
เปPนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว;าดKวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2557 
3 หลักสูตร และอาจารย>ผู-สอน 

1.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน3วยกิต 

จํานวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หน;วยกิต 
3.1.2   โครงสร-างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดทําหลักสูตรเป@น 
2 แผน คือ แผน ก(แบบ ก 2) และแผน ข 

แผน ก (แบบ ก 2) 
1. หมวดวิชาสัมพันธI    6  หน;วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดKาน    21  หน;วยกิต 

2.1วิชาบังคับ    12  หน;วยกิต 
2.2วิชาเลือกไม;นKอยกว;า   9  หน;วยกิต 

 3. หมวดวิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพบริหาร  3   หน;วยกิต 
4. วิทยานิพนธI     12  หน;วยกิต 
5. วิชาเสริมไม;นับหน;วยกิต และเปPนไปตามเง่ือนไขของแต;ละรายวิชา 

 
แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธI               6  หน;วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดKาน    30  หน;วยกิต 

               2.1วิชาบังคับ     12  หน;วยกิต 
              2.2วิชาเลือกไม;นKอยกว;า   18  หน;วยกิต 

3. หมวดวิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพบริหาร 3   หน;วยกิต 
4. การศึกษาอิสระ      3            หน;วยกิต   
5. วิชาเสริมไม;นับหน;วยกิต และเปPนไปตามเง่ือนไขของแต;ละรายวิชา 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 หมวดวิชาสัมพันธ> 
  เรียน 6 หน;วยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
EER5403 วิทยาการวิจัย       3 (2-2-5) 
  Research Methodology 
ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3 (2-2-5) 
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Innovation and Information Technology Management for Administration 
หมวดวิชาเฉพาะด-าน 
1. วิชาบังคับเรียน 12 หน;วยกิต  

EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
Principle and Theory of Educational Administration 

EAD5625 การวางแผนกลยุทธIและนโยบายการศึกษา              3 (2-2-5) 
  Educational Strategy and  Policy  Planning  
EAD5626 จริยธรรม  และความเปPนมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา  3 (2-2-5) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร   3 (2-2-5) 
  Academic Administration and Curriculum Development 

2. วิชาเลือกสําหรับแผน ก ( แบบ ก 2) เรียนไม;นKอยกว;า 9 หน;วยกิต สําหรับแผน ข เรียน
เรียนไม;นKอยกว;า 18 หน;วยกิต 
EER5404 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Research for Education Administration Development 
EAD5611 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเปPนเลิศ   3 (2-2-5) 
  School Administration for Excellence 
EAD5614 การจัดการความรูKทางการบริหารการศึกษา              3 (2-2-5) 
  Knowledge Management in Educational Administration 
EAD5620 การบริหารความเสี่ยง      3 (2-2-5) 
  Risk Management  
EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Quality Assurance System 
EAD6618 การบริหารความขัดแยKง      3(3-0-6) 
  Conflict Management 
 
รหัสวิชา    ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational  Administration 
EAD6636 ภาวะผูKนําทางการบริหาร      3(3-0-6) 
  Administrative Leadership 
PED6102 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   3(3-0-6) 
  National Development Theory According to  His Majesty’s Initiatives 
  หมวดวิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพบริหาร 
  วิชาบังคับท้ังแผน ก (แบบก 2) และแผน ข 
PRO6701 การฝ�กปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3 (150) 
  Practicum in Educational Administration 
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แผน ก(แบบ ก 2) บังคับเรียนรายวิชาต3อไปนี้ 
EAD6635 วิทยานิพนธI       12 หน;วยกิต 
  Thesis 
แผน ข บังคับเรียนรายวิชาต3อไปนี้ 
EAD6622 การศึกษาอิสระ        3 (270) 
  Independent Study 
 
รายวิชาเสริม 
 นักศึกษาท้ังแผนก (แบบ ก 2) และแผน ข จะตKองมีความรูKความสามารถดKานภาษาอังกฤษ และการใชK
คอมพิวเตอรIตามเกณฑIของคะแนนมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการบัณฑิตศึกษากําหนดโดยไม;นับหน;วยกิต 
      
COM5101 คอมพิวเตอรIสําหรับบัณฑิตศึกษา     3 (2-2-5) 
  Computer for Graduate Studies 
ENG5101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา               3 (2-2-5) 
  English for Graduate Studies 
 
นักศึกษาท้ังแผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข ท่ีไม;เคยเรียนวิชาการศึกษาจะตKองเรียนผ;านความรูKพ้ืนฐานทาง
การศึกษาใหKไดKตามเกณฑIท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดกรณีสอบไม;ผ;านเกณฑIจะตKองเรียนวิชา
ดังต;อไปนี้โดยไม;นับหน;วยกิต 
REC6101 หลักการศึกษา และการเรียนรูK     3 (2-2-5) 
  Principles of Education and Learning 
 
 

แผนการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร) 
แผนก (แบบ ก 2) 

ป;ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 

Principle and Theory of Educational Administration 
EAD5625 การวางแผนกลยุทธI และนโยบายการศึกษา              3 (2-2-5) 
  Educational Strategy and  Policy  Planning 
EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร   3 (2-2-5) 
  Academic Administration and Curriculum Development 
COM5101 คอมพิวเตอรIสําหรับบัณฑิตศึกษา                       3 (2-2-5) 
  Computer for Graduate Students 
EAD5626 จริยธรรม และความเปPนมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา  3 (2-2-5) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
         รวม 15 หน3วยกิต 
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ป;ท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational  Administration 
EER5403 วิทยาการวิจัย       3 (2-2-5) 
  Research Methodology 
ENG5101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา              3 (2-2-5) 
  English for Graduate Studies 
EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Quality Assurance System 
ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3 (2-2-5) 
  Innovation and Information Technology Management for Administration 
         รวม 15 หน3วยกิต 

 
 

ป;ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา              น(บ-ป-อ) 
EAD5614 การจัดการความรูKทางการบริหารการศึกษา             3 (2-2-5) 
  Knowledge Management in Educational Administration 
REC6101 หลักการศึกษา และการเรียนรูK                         3 (2-2-5) 
  Principles of Education and Learning      
EER5404 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Research for Education Administration Development 
PRO6701 การฝ�กปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3 (150) 
  Practicum in Educational Administration 
         รวม 12 หน3วยกิต 

ป;ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6635 วิทยานิพนธI       12 หน;วยกิต 
  Thesis 
         รวม  12 หน3วยกิต 
                    แผน ข 

ป;ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5624 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 

Principles and Theory of Educational Administration 
EAD5625 การวางแผนกลยุทธI และนโยบายการศึกษา              3 (2-2-5) 
  Educational Strategy and  Policy  Planning 
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EAD5627 การบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร             3 (2-2-5) 
  Academic Administration and Curriculum Development 
COM5101 คอมพิวเตอรIสําหรับบัณฑิตศึกษา                       3 (2-2-5) 
  Computer for Graduate Studies 
EAD5614 การจัดการความรูKทางการบริหารการศึกษา            3 (2-2-5) 
  Knowledge Management in Educational Administration 
 
         รวม 15 หน3วยกิต 

ป;ท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD5626 จริยธรรม และความเปPนมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา            3 (2-2-5) 
  Ethics and Professional Administratorship for Administrator 
EER5403 วิทยาการวิจัย                 3 (2-2-5) 
  Research Methodology 
ENG5101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา              3 (2-2-5) 
   English for Graduate Studies 
EAD5628 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Quality Assurance System 
ETI6302 การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3 (2-2-5) 
                     Innovation and Information Technology Management  for Administration 
         รวม 15 หน3วยกิต 

ป;ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational  Administration     
EER5404 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา    3 (3-0-6) 
  Research for Education Administration Development 
EAD_____      วิชาเลือก        3 (2-2-5) 
REC6101 หลักการศึกษา และการเรียนรูK     3 (2-2-5) 
  Principles of Education and Learning 
         รวม 12 หน3วยกิต 

ป;ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(บ-ป-อ) 
EAD6622 การศึกษาอิสระ       3 (270) 
  Independent Study        
EAD_____      วิชาเลือก        3 (2-2-5) 
PRO6701 การฝ�กปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา    3 (150) 
  Practicum in Educational Administration 
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         รวม 9 หน3วยกิต 
 
 


