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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คณะ/สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

(International Program)

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 36 หน่วยกิต แผนก แบบ ก 2 จํานวน 42 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2
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5.2 ภาษาท่ีใช้/การจัดการหลักสูตร

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน เอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรจัดในลักษณะกิจกรรมนานาชาติ ในขั้นของการทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษา

ชาวไทยสามารถเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยได้

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สามารถฟัง อ่าน

พูด เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2563

 ผ่านการอนุมัติ /เ ห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา

8.2 นักวิชาการ หรือนักการศึกษาท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับดี

8.3 ผู้สอนในสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่สามารถสอน หรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษระดับดี

8.4 พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

8.5 นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา หรือที่ปรึกษาด้านการวิจัย

ในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

8.6 อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ช่ือ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิ

การศึกษา

(Educatio

n level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีที่จบ

(Year of

Graduatio

n)

1 ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

3-21990016332-2 กศ.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2548

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2542

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2522

2 ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์

(อาจารย์)

3-11990002767-5 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2552

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2535

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2529

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2526

3 ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ

(อาจารย์)

3-19060007932-9 ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2559

ค.ม. การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2549

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ประเทศไทย 2526
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน:

จัดการเรียนการสอนท่ี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กอปรกับ

การที่ประเทศไทยเข้าร่วมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ อีกท้ัง

แนวโน้มการเคล่ือนย้ายของคนระหว่างประเทศ และสภาพการส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนได้มี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ทําให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของ

บุคลากรที่ต้องมีองค์ความรู้และความสามารถในการส่ือสารในระดับนานาชาติ อันส่งผลต่อขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ มีความรอบรู้ และมีทักษะในการสื่อสารระดับ

นานาชาติเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับในสภาวะที่ประเทศต่าง ๆ

เกือบท้ังโลกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้ต้อง

ร่วมมือกันทั้งโลกเพื่อแก้ไขปัญหา สภาวการณ์เช่นน้ีการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นเป็น

ทางออกที่สําคัญประการหนึ่ง ด้วยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนเห็น

ความสําคัญและตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลกระทบถึง

สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ทั้ง

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงในส่วนของผู้บริหารการศึกษาจะต้องมี

ความรู้และทักษะการบริหาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เผชิญแก้ปัญหา มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร รวมถึงการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและนานาชาติ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และการรวมกลุ่มประชาคมโลก ประกอบกับคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพได้ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงรวมถึงผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.

ศ.2561 ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมีความจํา

เป็นต้องพัฒนาสาระหรือองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กรวิชาชีพและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทํา

ให้จําเป็นต้อง มุ่งพัฒนานักศึกษาบนสังคมฐานความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมุ่งพัฒนาการเป็นนัก

บริหารนักวิจัยที่เข้าใจและรอบรู้บริบทสังคมรวมทั้งบริบทการจัดการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างค่านิยม

และวัฒนธรรมท่ีดีงามในการบริหารจัดการ มุ่งให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารท่ีสามารถในการ

สื่อสารระดับนานาชาติ ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่สามารถปฏิบัติงาน

บนพื้นฐานความแตกต่างได้อย่างกลมกลืนและสามารถรองรับการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร:

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงประเทศไทยได้

จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รองรับ ในการนี้จึงจําเป็นต้องพัฒนาคน

ให้มีศักยภาพสูงข้ึน มีคุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ประกอบกับมาตรฐานวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยน อีกท้ังหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ได้ใช้มาครบรอบ 5 ปี ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นจึงมีความ

จําเป็นและสําคัญยิ่ง จะช่วยในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะเทียบเท่า

มาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะต้องเป็น

หลักสูตรท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มีประสบการณ์จํานวนหนึ่งที่มีประสบการณ์สูงด้านการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ ท่ีทํางานด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมมายาวนาน ท่ีประสงค์จะมีความรู้ด้านการ

วิจัยเพ่ือพัฒนางานบริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิหรือเพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาการศึกษากับนัก

บริหารการศึกษาท่ัวไป

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน:

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและนํา

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม มีความเป็นสากล มีการสร้างงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการ

วิชาการในสาขาวชิาท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน

13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน

ไม่มี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน

ไม่มี

13.3 การบริหารจัดการ

บริหารจัดการหลักสูตรโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ส่าขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยวิเคราะห์ปัญหาการใช้หลักสูตรในรอบปี วางแผน

การจัดการศึกษาตามหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านผู้สอน กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน จัดให้มี

การนิเทศเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบการวัดผลการศึกษาให้ครอบคลุมเน้ือหา

และวัตถุประสงค์ของรายวิชา อีกทั้งจัดทําปฏิทินและดําเนินการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรทุก

รอบ 5 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความสําคัญ

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการร่วมสมัยและมี

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีสมรรถนะในการบริหาร

จัดการแบบร่วมสมัย และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ

1.2.2 เพ่ือใหม้หาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์

แก้ปัญหา เผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวางแผนและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.2.3 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีภาวะผู้นําทางการศึกษาที่เหมาะสม เป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของวงการ

วิชาชีพท่ียึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รู้จักการทํางานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

1.2.4 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีเจตคติที่ดี ยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพครูและวิชาชีพการบริหาร

การศึกษาด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพ

1.3 ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือบริบทร่วมสมัย มุ่งให้เป็นหลักสูตรที่

สร้างนักคิด นักปฏิบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งต้องการตอบสนองความต้องการของนักการศึกษาจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาหรือ

ประสบการด้านวิชาชีพครูและมีประสบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระดับดี ที่ต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิและต้องการ

พัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อนําความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา

งานด้านการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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แผนการพัฒนา/การ

เปล่ียนแปลง

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

1. จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให้

มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าท่ีสํานักงาน

คณะ กรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และคุรุสภากําหนด

- พัฒนาหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน

- ติดตามประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการขององค์การ

ภาครัฐและเอกชน หรือผู้ใช้

บัณฑิต

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ

ต้องการขององค์กรภาครัฐและ

เอกชน

- นําแนวคิดรวมท้ังเทคโนโลยีร่วมสมัย

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้หรือ

นายจ้างอย่างสมํ่าเสมอ

- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจของผู้เรียนต่อ

ความรู้และความทันสมัย

ของหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตหรือผู้ว่าจ้าง

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการ

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ต้องเข้า

อบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ

และการวัดผลและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือให้มี

ความรู้ ความสามารถในการประเมินผลตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผู้สอนจะต้องสามารถ

วัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้

ทํางานบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น

ภูมิภาค และสังคมประเทศ

- ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ

การบูรณาการการวิจัยในการจัดการเรียนการ

สอน และบริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่

ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคมประเทศ

- ปริมาณงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ต่ออาจารย์

ในหลักสูตร

- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิชาการ

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และความบรรลุผลสําเร็จ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบเวลาในการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 มีการจัดรายวิชาโดยใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) ดังนี้

น หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา

ท หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ป หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

อ หมายถึง จํานวนเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการวิชาการประจําหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาประจําคณะ และได้รับการ

อนุมัติจากสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์

เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอน

นอกวันและเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.)

ภาคการศึกษาท่ี 1 มิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – มีนาคม

ภาคฤดูร้อน เมษายน -พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเท่าในประเทศ หรือ
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ต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซารับรองวิทยฐานะ

2) มีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาแล้ว ไม่

น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นผู้ ท่ีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือมี

ประสบการณ์การบริหารในองค์การ ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน โดยจะต้องมีศักยภาพด้านการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 รายการ

2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (เน้นเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน หรือสาขาท่ีเทียบเท่า

ในประเทศหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาสถาบันฯ รับรองวิทยฐานะ

2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีในสาขาตามข้อ 1) ไม่ต่ํากว่า 2.30 หรือ

เป็นไปตามการพิจารณาให้การรับรองโดยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สภา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา รับรองวิทยฐานะ และสภาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหรือหน่วย

กิต ทั้งนี้การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และตามระเบียบวิทยาลัย

นานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเพิ่มเติมตามที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

เงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ในการพิจารณารับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้าศึกษา

ในหลักสูตร มีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้

(1) ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานด้านการศึกษาหรือด้านการบริหารจัดการและด้าน

ความสามารถในการวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินด้านบุคลิกภาพ เจตคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด

(2) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในแผน ก แบบ ก 1 จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใต้ความเห็นชอบของสภาวิชาการ โดยมีการประเมินศักยภาพพื้นฐาน

ท่ีสําคัญๆ ในข้อ (1) หากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่า จําเป็นจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติม

ในบางเร่ือง บางประเด็น อาจมอบหมายให้ลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา หรือศึกษาค้นคว้าเฉพาะเร่ืองตามท่ี

มอบหมาย โดยไม่นับหน่วยกิต โดยจะต้องจัดทําแผนการศึกษา ค้นคว้าเป็นการเฉพาะราบบุคคล อย่างชัดเจน

(3) นักศึกษาชาวไทยต้องผ่านการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด

เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ หรือ

ของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นปีๆ ไป ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาอาจมีปัญหาหรือข้อจํากัด ดังต่อไปนี้
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2.3.1 ข้อจํากัดทางทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2.3.2 ข้อจํากัดด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคสําหรับการศึกษาค้นคว้าที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

2.3.3 ข้อจํากัดด้านพ้ืนฐานการวิจัย นักศึกษาอาจมีความรู้และประสบการณ์การทําวิจัยน้อย อันจะ

ส่งผลให้การทําวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร

2.3.4 ข้อจํากัดด้านเวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรกําหนด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในวันทําการปกตินอกเหนือจากการเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมทั้ง

การใช้เวลาเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาท่ีเป็นผู้ที่กําลังปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง

การศึกษา อาจมีภาระงานท่ีได้รับมอบหมายมาก ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ

2.3.5 ข้อจํากัดด้านวิธีการเรียนรู้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนใหม่อาจใช้

วิธีการเรียนรู้แบบเดิมตามแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้

นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ศาสตร์สากล

เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ หรือทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.4.1 เสริมความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย

จัดให้เรียนรายวิชาเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาในช้ันปีที่ 1

2.4.2 เสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้เรียนรายวิชาเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต หรือจัดทํา

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา

2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

พื้นฐานที่จําเป็นในการทําวิจัยทั้งก่อนเปิดเรียนและระหว่างเรียน รวมถึงการใช้ห้องสัมมนาออนไลน์เพื่อการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้

2.4.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรให้แก่

นักศึกษาและหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด โดยจัดทําเอกสารคู่มือการศึกษาในหลักสูตร ประชุมชี้แจงและการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนที่เป็นรูปธรรม

2.4.5 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับวิธีเรียนรู้และการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจัด

อบรมเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลผลการศึกษาใน

รูปแบบต่างๆ และการบริหารจัดการเวลาสําหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2564-2568 เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ดังนี้
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แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 รวมรุ่นละ 25 คน

ชั้นปี จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2564 2565 2566 2567 2568

ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25

ช้ันปีท่ี 2 - 25 25 25 25

รวม 25 50 50 50 50

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 25 25 25 25

หมายเหตุ ในแต่ละปีการศึกษา จะรับเข้าเรียนแผน ก แบบ ก 1 ไม่เกิน 5 คน

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับงบประมาณจาก

การลงทะเบียนของนักศึกษา แบบเหมาจ่าย โดยออกเป็นประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง อัตราการชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการเก็บและการบริหาร

เงินค่าธรรมเนียมและตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559 ประมาณการรายรับจําแนกตามปีการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้

รายละเอียดรายรับ
ปีการศึกษา

2564 2565 2566 2567 2568

ค่าบํารุงการศึกษา 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

ค่าลงทะเบียน 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

จํานวนนักศึกษา 25 50 50 50 50

รายรับต่อหัว 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
สรุป ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 120,000 บาท

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย

รายละเอียดรายจ่าย
ปีการศึกษา

2564 2565 2566 2567 2568

งบบุคลากร 500,000 730,000 730,000 730,000 730,000

งบลงทุน 1,500,000 2,300,000 2,100,000 2,050,000 2,000,000

งบดําเนินการ 1,000,000 2,410,000 2,150,000 2,100,000 2,100,000

รวมรายจ่าย 3,000,000 5,440,000 4,980,000 4,880,000 4,830,000

จํานวนนักศึกษา 25 50 50 50 50

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 120,000 108,800 99,600 97,600 96,600
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2.7 ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

 อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

และการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการรับรองโดยสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาศึกษา จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เป็นดังนี้

แผน ก แบบ ก 1 ทําวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ รวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตร ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ โดยสําเร็จการศึกษาได้ในเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 ทําวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6) หน่วยกิต*

(2) หมวดวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

(5) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

เง่ือนไขการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร

*กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาอื่นท่ีไม่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู จะต้องศึกษารายวิชาเก่ียวกับศาสตร์การศึกษา ในหมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต (6) หน่วยกิต
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3.1.3 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

รหัสรายวิชาใช้ตัวเลข 6 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์

ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

ตัวเลขหลักที่ 4, 5, 6 หมายถึง หมวดวิชาและลําดับรายวิชา

141 0XX หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

141 1XX หมวดพื้นฐานสัมพันธ์

141 2XX หมวดวิชาบังคับ

141 3XX หมวดวิชาเลือก

141 4XX วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1

141 5XX วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2

3.1.4 โครงสร้างตามหมวดวิชา

3.1.4.1 หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน

เป็นรายวิชาที่เรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ

และไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ หรือมีทักษะภาษาอังกฤษยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

หลักสูตรกําหนด โดยจะต้องเรยีนในรายวิชาดังตอ่ไปนี้ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

141 001 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 3(2-2-5)

Foundations of Education

141 002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางการศึกษา 3(2-2-5)

Quantitative Methods and ICT Application in Education

3.1.4.2 หมวดวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์ รวม 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

141 101 หลักจัดการศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-6)

Current Principle and Concepts in Education

141 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

Research Methodology in Education
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3.1.4.3 หมวดวิชาบังคับ ด้านการบริหารการศึกษา 18 หน่วยกิต

141 201 ระบบการศึกษาและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Educational System and Theories of Educational Administration

141 202 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5)

Policy and Strategic Management in Education

141 203 การบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ และกิจการนักเรียน 3(2-2-5)

Management of Curriculum, Learning and Student Affairs

141 204 การบริหารท่ัวไป งบประมาณ การเงินและทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5)

General, Budgeting, Financial, and Resources Management in Education

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Capacity Building in Educational Administration Profession

141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90 ชั่วโมง)

Practicum in Educational Administration

3.1.4.4 หมวดวิชาเลือก ด้านการบริหารการศึกษา 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

141 301 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Research in Educational Administration

141 302 การสัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Educational Quality Management

141 303 ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)

Strategies for Effective Learning

141 304 ภาวะผู้นําเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 3(2-2-5)

Leadership for Change and Risk Management in Education

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา 3(0-4-5)

Seminar on Bilingual Program Administration

141 306 การบริหารจัดการการเรียนรู้ในระบบทางไกล 3(2-2-5)

Distance Learning Management

141 307 นวัตกรรมและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Innovation and Best Practice in Educational Management

141 308 เอกัตศึกษา 3(0-0-9)

Individual Study
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3.1.4.5 วิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 1 รายวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา

141 401 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

(ลงทะเบียนเรียน 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 9 หน่วยกิต โดยจัดทําแผนการเสริมประสบการณ์และทํา

วิทยานิพนธ์แต่ละภาคเรียนที่มีการศึกษาเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เป็นรายบุคคล)

แผน ก แบบ ก 2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา

141 501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

Thesis

3.1.5 แผนการศึกษา

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1 ภาคเรียนท่ีหนึ่ง

141 401 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนท่ีสอง

141 401 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนท่ีหนึ่ง

141 401 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนท่ีสอง

141 401 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

รวม 36 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ในการจัดการศึกษาสําหรับแผน ก แบบ ก 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารจัดการ ในแต่ละภาคการศึกษา เน้นให้นักศึกษาทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษา

ท่ีต้นสังกัด(Assistant to the School Administrator) และรับผิดชอบจัดทําโครงงานตามท่ีกําหนดเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา

(Work-Integrated Learning) ภายใต้การกํากับดูแลหรือช้ีแนะของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ และ อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 141 001 Foundations of Education (3) Project 1: Needs Assessment & Risk Analysis of the

School that they belong.

Project 2: Creating Strategic Plan, Operation Plan and

Risk Management Plan

เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 141 002 Quantitative Methods and ICT Application in

Education

(3)

พ้ืนฐานสัมพันธ์ 141 101 Current Principle and Concepts in Education 3

บังคับ 141 201 Educational Systems and Theories of Educational

Administration

3

141 202 Policy and Strategic Management in Education 3

รวม (6)/9

ปีท่ี 1 : ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

พ้ืนฐานสัมพันธ์ 141 102 Research Methodology in Education 3

บังคับ 141 203 Management of Curriculum, Learning and

Student Affairs 3

Project 3 : Creating the Monitoring Calendar and

Monitor the Curriculum & Instruction ,follow up and

Supervise to the teachers
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บังคับ 141 204 General, Budgeting, Financial and Resources

Management in Education

3

141 206 Practicum in Educational Administration 3

รวม 12

ปีท่ี 2 : ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

บังคับ 141 205 Capacity Building in Educational Administration

Profession
3

Project 4: Creating the R&D project to improve

Educational Quality focus on academic and student

affairs.เลือก 141 3XX วิชาเลือก 1 3

วิทยานิพนธ์ 141 501 วิทยานิพนธ์ 4

รวม 10

ปีท่ี 2 : ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการกับงานในหน้าท่ี

เลือก 141 3XX วิชาเลือก 2 3 Project 5 : Evaluating some strategies/program

/projects/ or Self- assessment according to school’s

standards.

วิทยานิพนธ์ 141 501 วิทยานิพนธ์ 8

รวม 11

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีที่จบ

(Year of

Graduatio

n)

1 ดร.วิเชียร พันธ์ุเครือบุตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

3-21990016332-2 กศ.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2548

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 2542

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประเทศไทย

2522

2 ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์

(อาจารย์)

3-11990002767-5 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2552

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 2535

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2529

กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2526

3 ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ

(อาจารย์)

3-19060007932-9 ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2559

ค.ม. การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2549

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ประเทศไทย 2526

4 ดร.มาลี ธรรมศิริ

(อาจารย์)

3-10060118539-4 ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2544

M.A. Sociology University of North Texas, USA. 2518



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 หน้า 23

ท่ี

(No.)

ชื่อ – นามสกุล

(Name-Last name)

เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง

(ID number/

Passport number)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

(Education level)

สาขาวิชา

(Field /Major)

สถานศึกษา/ประเทศ

(University/Country)

ปีที่จบ

(Year of

Graduatio

n)

B.A. Sociology University of Texas at Austin, USA 2515

5 ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(รองศาสตราจารย์)

3-80970019165-3 ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2532

ค.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2524

ศษ.บ. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2519
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

การเรียนในหลักสูตรนี้ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างการเรียนในรายวิชากับการ

ปฏิบัติงานประจําในลักษณะของ Work-Integrated learning โดยจะมอบหมายให้นักศึกษาทําหน้าที่ผู้ช่วย

ผู้อํานวยการสถานศึกษา และจัดทําโครงงานแบบบูรณาการทีสําคัญ 5 โครงงาน รวมถึงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในรายวิชา 141 206 Practicum in Educational Administration ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

3(90 ชั่วโมง) ที่มีการวัดและประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศกท์ี่แต่งต้ังโดยวิทยาลัยฯ และให้นักศึกษาสะสมผลงานไว้

ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง

(E-Portfolio) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ให้อยู่ในสภาวะพร้อมสําหรับการประเมินและรับรองสมรรถนะ

ก่อนสําเร็จการศึกษา

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์

5.1 คําอธิบายโดยย่อ

วิทยานิพนธ์: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ตาม

ระเบียบหรือขั้นตอนตามท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด ภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

5.2 ช่วงเวลา

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับผู้เรียนแผน ก แบบ ก 1

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับผู้เรียน แผน ก แบบ ก 2

5.3 การเตรียมการ

5.3.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามองค์ประกอบการวิจัย

5.3.2 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องผ่านการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2

ต้องนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามองค์ประกอบการวิจัยเพื่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก

วิทยาลัยฯ ให้การรับรอง

5.3.3 นักศึกษารับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้

คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

5.4 กระบวนการประเมินผล

5.4.1 สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามแนวปฏิบัติของวิทยาลัยฯ

5.4.2 ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

5.4.3 เผยแพร่ผลสรุปงานวิจัยโดยนักศึกษานําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพร่ ตีพิมพ์เป็น

บทความทางวิชาการ
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

หลักสูตรกําหนดคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

บุคลิกภาพ (1) ปฐมนิเทศเก่ียวกับการแตง่กาย การเข้าสงัคม เทคนิคการสือ่สาร และ

การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

(2) มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษาผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จ เป็น

ท่ียอมรับในแวดวงนักบริหารการศึกษา

(3) จัดปฐมนิเทศก่อนเรียนและปัจฉิมนิเทศก่อนสําเร็จการศึกษา

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

(1) กําหนดให้เรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล ในการเรียนรายวิชาและนําเสนอโดยใช้โปรแกรม

Power Point การใช้ Google Form เพื่อการรวบรวมข้อมูล การจัดทําเว็บ

บล็อกเพ่ือเผยแพร่แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การประชุม

ออนไลน์ การจัดทํา E-Portfolio ฯลฯ เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

(3) จัดทําโครงการพฒันาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การสรา้งสัมพนัธภาพและการ

ทํางานร่วมกันเป็นทีม

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นการทํางานเป็นทีมในทุกรายวิชาของหลกัสูตร

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและสํานักต่าง ๆ

ภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม

(3) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารว่มเป็นสมาชิกหรือสร้างเครือข่าย สมาคม ชมรมตา่ง

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาจัดกิจกรรม

ประชมุ อบรม สมัมนา

นิสัยใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน

วิชาการ

(1) ส่งเสริมการเข้ารว่มกิจกรรมเวทีทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

(2) สัมมนาทางวิชาการในระดับกลุ่มวชิาชพีทางการบรหิารการศึกษา

(3) จัดกิจกรรมเสรมิทางวิชาการในระดับหลกัสูตร

(4) การจดัสัมมนาออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(5) การมอบหมายใหทํ้าเวบ็บล็อกของรุ่นเพือ่นําเสนอบทความหรือนําเสนอแนวคิด

แลกเปลีย่นเรียนรูท้างวชิาการ

โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนานักศกึษาตามคุณลักษณะพิเศษ

(1) โครงการพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1)

(2) โครงการ ID-Plan เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1-ภาคการศึกษาท่ี 2 ชันปีท่ี 2)

(3) โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นํามืออาชีพ (ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2)

(4) โครงการ PLC เพื่อพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1-ภาคการศึกษาท่ี 2 ชันปีท่ี 2)

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

หลักสูตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

ดังนี้

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือเชิงวชิาชพี

โดยคํานงึถึงความรูส้กึของผูอ้ื่น และสามารถวนิิจฉัยปัญหาอย่างชัดเจนและยุติธรรม

(2) ตอบสนองปัญหา ตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงามและให้ข้อสรุปของปัญหา

อย่างฉับไวต่อความรู้สึกของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือทบทวนและแก้ไข พร้อมท้ังสนับสนุน

อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น

(4) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนท่ีกว้างขวางขึ้น

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรกําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ

ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
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และจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในโอกาสต่างๆ

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต

(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกิจกรรมของสถาบัน

(3) ประเมินการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย

(5) ประเมินจาก E-Portfolio ท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้ มี คุณธรรม จริยธรรมและเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา นําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ

(2) มีความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎกีารบริหารการศึกษา การวิจยั และแนวทางการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและต่อการปฏิบัติในหน้าท่ี

(4) ตระหนักรู้ในระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดลอ้มระดับชาติและนานาชาติท่ีมี

ผลกระทบต่อสาขาวชิาชพี รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรยีนเปน็สําคัญ ท้ังนี้ ให้เปน็ไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู

งาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนกัศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ

(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

(2) ประเมินจากรายงานหรือผลงานนักศึกษา

(3) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ

(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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(5) ประเมินจาก E-Portfolio รายวิชาและผลงานโดดเด่น ท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้รอบรู้

ในศาสตร์บริหารการศึกษา

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพือ่ตอบสนองประเด็นหรือปญัหา

(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ

สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอ

เป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย และสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้

อย่างสร้างสรรค์

(4) สามารถพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการบรหิารการศึกษาหรือ

วิชาชีพทางการบริหาร

(5) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ

ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่

สมบูรณ์ ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

โดยเริ่มต้นจากปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังนี้ ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา

(2) จัดการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลองและสถานการณ์

จริง

(3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็น

ระบบ

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินตามสภาพจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ผลการดําเนินงาน

โครงงานที่มอบหมายประจําภาคเรียน หรืองานมอบหมายสําคัญๆ ในรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน การทดสอบโดยให้แสดงวิสัยทัศน์ในโอกาสท่ีเหมาะสม เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตวับุคคลและความรบัผิดชอบ

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซอ้น หรือปัญหาในระดับสูงทางวิชาชีพทางการบริหารได้

ด้วยตนเอง

(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
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สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้

(3) มีความรบัผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรว่มมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ

ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ

(4) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มใจในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงทักษะ

การเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

(1) จดักิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาให้นกัศึกษาเรยีนแบบร่วมมือฝกึการทํางาน

(2) สอดแทรกความรบัผดิชอบต่อตนเองและสังคมในการจัดการเรียนการสอน

(3)ปลูกฝงัการมีมนุษยสัมพนัธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เข้าไปในรายวิชาต่างๆ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

(1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการรายงาน

(2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

(3) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (E-Portfolio) ที่สะท้อนถึงการทํางานเป็นทีม เป็นหมู่

คณะ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

(1) สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ

(2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนท่ัวไป

(3) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

(4) สามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอรายงาน
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน

หลากหลายสถานการณ์

(2) เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการบริหารสถานศึกษา

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกํากับติดตามงานในระบบออนไลน์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธบิาย การอภิปราย รวมท้ังการนําเสนอในและนอกชัน้เรียน

(2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการใช้คณิตศาสตร์

และสถิติในการนําเสนอผลงาน

2.6 ทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัย

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัย

(1) สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของทีมงานและเป็นผู้นําของเครือข่ายในองค์กรและวิชาชีพทาง

การศึกษา

(2) สามารถกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย

(3) สามารถออกแบบ วางแผน และใช้นวัตกรรมทางการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรทาง

การศึกษา

(4) เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา

2.6.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัย

(1) การมอบหมายให้จัดทําโครงงานประจําภาคเรียนที่เป็นโครงงานบูรณาการกับงานประจํา

(Work-Integrated learning)

(2) การมอบหมายให้จัดทําเว็บบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ผลงานวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารการศึกษา

(3) การฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา

(4) การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัย

ประเมินจาก E-Portfolio ท่ีสั่งสมผลการดําเนินงานโครงงานสําคัญ ๆ ประจําภาคเรียน ผลการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผลการศึกษาดูงาน รวมถึงนวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีประสบความสําเร็จในการ

พัฒนางานในหน้าที่
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping)

ในที่นี้ ได้กําหนดอย่างชัดเจนว่า แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง ตามท่ี

ระบุในหมวดท่ี 4 ข้อ 2 โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการ

เรียนรู้ในบางเรื่องก็ได้ โดยผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

3.1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรอืเชงิวิชาชพี โดยคํานึงถึง

ความรู้สกึของผูอ้ื่น และสามารถวินิจฉัยปัญหาอย่างชดัเจนและยุติธรรม

3.1.2 ตอบสนองปัญหา ตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงามและให้ข้อสรุปของปัญหาอย่างฉับ

ไวต่อความรู้สึกของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

3.1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข พร้อมท้ังสนับสนุนอย่าง

จริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น

3.1.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน

3.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

3.2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา นําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ

3.2.2 มีความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎกีารบริหารการศึกษา การวจิัย และแนวทางการปฏบิัติทางวิชาชีพ

3.2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและต่อการปฏิบัติในหน้าท่ี

3.2.4 ตระหนักรู้ในระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาตทิี่มีผลกระทบต่อ

สาขาวชิาชีพ รวมท้ังเหตผุลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

3.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

3.3.1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ

วิชาชพี และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพือ่ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา

3.3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์

และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ

3.3.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้

ใหม่ที่ท้าทาย และสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์
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3.3.4 สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือวิชาชีพ

ทางการบริหาร

3.3.5 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย

ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่ง

ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ

3.4 ผลการเรยีนรูด้้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างตวับุคคลและความรับผิดชอบ

3.4.1 สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดบัสูงทางวิชาชีพทางการบรหิารได้ด้วย

ตนเอง

3.4.2 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ สามารถวางแผน

ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้

3.4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่าง ๆ

3.4.4 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มใจในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงทักษะการเป็น

ผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม

3.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป

ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ

3.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท้ังในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนท่ัวไป

3.5.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

3.5.4 สามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปน็ทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอรายงาน

3.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารจัดการร่วมสมัย

3.6.1 สามารถสรา้งวสิัยทัศน์ร่วมของทีมงานและเป็นผู้นําของเครือข่ายในองค์กรและวิชาชพีทางการศึกษา

3.6.2 สามารถกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย

3.6.3 สามารถออกแบบ วางแผน และใช้นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

3.6.4 เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา
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การเรียนรู้จากหลักสูตร (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะความเป็น

มืออาชีพในการบริหาร

จัดการร่วมสมัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

หมวดวิชาพ้ืนฐาน

141 001 ความรู้พืน้ฐานทาง

การศึกษา
                  

141 002 การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณและการประยุกต์ใช้

สารสนเทศทางการศึกษา

                    

หมวดวิชาสัมพันธ์

141 101 หลักจัดการศึกษา

ร่วมสมัย
                  

141 102 ระเบียบวิธีวิจัย

ทางการศึกษา
                    

หมวดวิชาบังคับ : การบริหารการศึกษา

141 201 ระบบการศึกษาและ

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
                   

141 202 การบริหารนโยบาย

และกลยุทธ์การศึกษา



                   

141 203 การบริหารหลักสูตร  
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รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะความเป็น

มืออาชีพในการบริหาร

จัดการร่วมสมัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

การเรียนรู้ และกิจการนักเรียน

141 204 การบริหารท่ัวไป

งบประมาณ การเงินและ

ทรัพยากรทางการศึกษา

                    

141 205 การพัฒนาขีด

ความสามารถวิชาชีพบริหาร

การศึกษา

                  

141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพ

บริหารการศึกษา
                    

หมวดวิชาเลือก : การบริหารการศึกษา

141 301 สัมมนาการวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา
                       

141 302 สัมมนาการ

จัดการคุณภาพการศึกษา
                      

141 303 ยุทธศาสตร์

สําหรับการเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ

                 

141 304 ภาวะผู้นําเพื่อ

การบริหารการเปล่ียนแปลง

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

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะความเป็น

มืออาชีพในการบริหาร

จัดการร่วมสมัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

141 305 การสัมมนาการ

จัดหลักสูตรสองภาษา
               

141 306 การบริหาร

จัดการการเรียนรู้ในระบบ

ทางไกล

                      

141 307 นวัตกรรมและการ

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางการ

บริหารการศึกษา

               

141 308 เอกัตศึกษา     

หมวดวิทยานิพนธ์

141 401 วิทยานิพนธ์(42)                     

141 501 วิทยานิพนธ์(12)                    

ผลการเรียนรูต้ลอดหลักสูตร                         
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4. สมรรถนะแต่ละช้ันปีของนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1

1) สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการแสวงหาองค์ความรู้

2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และบริบททางด้านการบริหารการศึกษา

3) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางด้านวิชาการ

4) สามารถวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นและความเสี่ยงของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษา

5) สามารถกํากับติดตาม และนิเทศงานอย่างเป็นระบบ

ช้ันปีท่ี 2

1) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2) สามารถวิจัยและพัฒนางานในหน้าท่ี

3) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางด้านวิชาการ

4) สามารถประเมินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

การทดสอบรายวิชา

2.1.1 วิธีการวัดผลการศึกษา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การเสนอรายงานจาก

การอ่าน การค้นคว้า การอภิปรายในชั้นเรียน ซ่ึงอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน

ท้ังนี้ ต้องระบุวิธีการวัดผลพร้อมค่าน้ําหนักแต่ละวิธีไว้ในเค้าโครงการสอน

2.1.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิได้รับ

การวัดผลการศึกษา

การประเมินสมรรถนะ/ทักษะการบริหารจัดการ จากแฟ้มสะสมงาน(E-Portfolio) เน้นการประเมิน

รวมสรุปจากผลงานโครงงานท่ีเรียนรู้แบบบูรณาการกับงานประจํา (Work-Integrated

Learning) ตามท่ีกําหนดให้ปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์

2.1.3 ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทําหน้าท่ีสอบวิทยานิพนธ์ด้วย

2.1.4 นักศึกษาแสดงความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อเม่ือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ

ตามจํานวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ ต้องสอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้

เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ใน

หลักสูตร มิฉะนั้น จะต้องชําระค่าเล่าเรียนเรียกเก็บตามอัตราท่ีสภาวิทยาลัยให้ความ

เห็นชอบ

2.1.5 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบ ให้นักศึกษาสําเนา วิทยานิพนธ์เท่าจํานวนคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ส่งที่คณะศึกษาศาสตร์เพื่อกําหนดวัน

สอบวิทยานิพนธ์ต่อไป

2.1.6 เม่ือการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ประเมิน (Peer Review) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) และให้
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แจ้งผลการประเมินวิทยานิพนธ์ไปยังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรต่อไป

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลที่ได้ย้อนกลับ

มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์การระดับสากล โดยการติดตามผลมหาบัณฑิตดําเนินการโดย

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 2 เป็นต้น

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต

2.2.4 การประเมินจากมหาบัณฑิต ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง

สาขาอื่นๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ

ความ พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จํานวนกิจกรรม

การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การท่ีทําประโยชน์ต่อสังคม เป็น

ต้น

2.2.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสําเร็จการศึกษาและได้

ดําเนินการศึกษาภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้

3.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร โดยสอบผ่านได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามกําหนดใน

หลักสูตรโดยมีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาทั้งน้ี ให้รวมระยะเวลาท่ี

ได้รบัอนุมัติใหล้าพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเวน้การลาพกัการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑ์ หรือระดม

เข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการสนาม

3.2 ผู้ศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00

สําหรับนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 จะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าในบางรายวิชาจนกว่า

จะสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 หน้า 38

3.3 หลักสูตรแผน ก ท้ัง ก 1 และ ก 2 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการท่ีวิทยาลัยแต่งตั้ง

และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)

3.4 ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

3.5 ไม่มีภาระหนี้สินกับวิทยาลัย

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของวิทยาลัย

คณะวิชา ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการด้านวิชาการ ท้ังโครงการภายในคณะ และภายนอกวิทยาลัยฯ

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรง

(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
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(4) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิชา

(5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิชา

(6) การส่งเสริมให้คณาจารย์มีทักษะและความเป็นเลิศเฉพาะทาง



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 หน้า 40

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาได้กําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานตามกรอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนี้

1. การกํากับมาตรฐาน

1.1 จํานวน/คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1.1.1 การจัดทําแผนและกรอบอัตรากําลัง โดยศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน และคณะ แผนการเปิดรับนักศึกษา

อัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร ทบทวนจํานวนคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผนเพ่ือให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เช่น การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

มีการกําหนดนโยบายในการรับและพัฒนาผู้สอนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาการ

บริหารการศึกษา รวมท้ังประสบการณ์การสอน การวิจัย และผลงานวิชาการ ดังนี้

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้ึนไป

1.2.2 อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอน หรือคุณวุฒิตรง/สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

1.2.3 อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการทําวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคล้องกับ

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาของตนเอง

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

1.3.1 หลักสูตรกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตร
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(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมีประสบการณ์ในการทําวิจัยและมีผลงานวิจัยที่

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

(3) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมีความรู้ ความชํานาญในหัวข้อท่ีให้คําปรึกษา

(4) ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทางหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการ

กําหนดภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยกําหนดให้อาจารย์ 1 คน เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา

1.3.2 หลักสูตรกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์

กรณีที่ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ

นักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน

(2) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีผลงาน

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลได้รับตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปี และ 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

(3) ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทางหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในการกําหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยกําหนดให้อาจารย์ประจํา

1 คน เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่เกิน 10 คน

1.3.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 4 คน โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการทุกคนมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

หลักสูตรได้กําหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้

1.4.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ สกอ.

1.4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง

1.4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI

กลุ่ม 1 และ 2

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
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หลักสูตรกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้

1.5.1 มีการทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงระหว่างการใช้หลักสูตร เช่น แผนการเรียน เน้ือหา

สาระ และรายละเอียดของรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนไปและเหมาะสมกับผู้เรียน

ในแต่ละปี

1.5.2 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกปี

1.5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตต่อหลักสูตร

1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อคุณภาพบัณฑิต

1.5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ

และสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและพัฒนาการของศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ในแต่ละปี

1.5.6 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. บัณฑิต

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชาในหลักสูตร

2.1.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามกลยุทธ์การสอนของผ

ลการเรียนรู้แต่ละด้านที่กําหนดไว้

2.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

2.1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์เชิงวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้องและนําความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติตนและบริการสังคม

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

2.2.1 กําหนดให้นักศึกษามีผลงานวิชาการจากการเรียนตามรายวิชาในหลักสูตร

2.2.2 มีการสร้างเครือข่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

2.2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง

3. นักศึกษา

หลักสูตรกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับนักศึกษาโดยพิจารณาศักยภาพของหลักสูตรและความต้องการ

ของผู้เรียน ดังนี้

3.1 การรับนักศึกษา
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หลักสูตรกําหนดจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่วิทยาลัยฯ กําหนดและมี

คุณสมบัติเป็นผู้เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด มีความพร้อม มีความสุขในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ

สําเร็จภายในระยะเวลาของหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้

3.1.1 ประชุม วางแผน ทําการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ของหลักสูตร และความสนใจใน

การศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทําแผนรับนักศึกษาเสนอวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

3.1.2 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร

โดยต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางการศึกษาและผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.30 การคัดเลือกผู้

เข้าศึกษาใช้วิธีประเมินศักยภาพและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด

3.1.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ส่ือแผ่นพับ ส่ือออนไลน์ เฟซบุ๊ค

การบอกต่อของนักศึกษา เป็นต้น ประสานการดําเนินการกับสํานักงานบัณฑิตศึกษาในการรับสมัคร ตรวจสอบ

คุณสมบัติ และสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

3.1.4 ดําเนินการประเมินศักยภาพพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน และสอบสัมภาษณ์

3.1.5 ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อกําหนดเป็นแนวทางในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา

ต่อไป

3.1.6 สรุปและรายงานผลการรับนักศึกษา

3.1.7 หลักสูตรได้กําหนดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้การเรียน

ของนักศึกษามีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้สามารถจบ

การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

(1) นําเสนอผลการประเมินศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์ หรือการ

พิจารณาเอกสารเชิงหลักการ กําหนดประเด็นที่ควรเตรียมความพร้อม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

การอ่านและการเขียนงานวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้หรือฐานข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง การอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น

(2) จัดทําโครงการและแผนเตรียมความพร้อม ดําเนินการและประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน

สรุปผลสําเร็จในการดําเนินงานและประเด็นที่ควรปรับปรุง

(3) จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร

โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้

3.2.1 มีการประชุมวางแผนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยวิเคราะห์ศักยภาพ

นักศึกษาในแต่ละด้าน และรวบรวมข้อมูลสําหรับนํามาใช้ในการกําหนดกิจกรรมและแผนงานโครงการพัฒนา

นักศึกษา
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3.2.2 สร้างความเข้าใจกับผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เน้นวิจัยเป็นฐานและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และทํางานเป็นทีม

3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารการศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน การเข้า

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง

ๆ จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์กับนักศึกษาใน

สถาบันการศึกษาอื่น

3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามหลักศาสนา จรรยาบรรณวิชาชีพ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมทางสังคมท่ีทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

3.2.5 มีการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

(1) จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

(2) จัดประชุมช้ีแจงกระบวนการขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ต้ังแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา เพื่อ

กําหนดทิศทางการทําวิทยานิพนธ์ตามเง่ือนไขของหลักสูตร

(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการทําวิทยานิพนธ์ ในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21

(4) จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและจัดโครงการหรือ

กิจกรรมสนับสนุน

(5) จัดกิจกรรมเสริมตามความต้องการจําเป็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อรองรับการให้คําปรึกษาการพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์เพื่อขอการรับรอง

(6) จัดทําแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อรองรับการให้คําปรึกษาการพัฒนา

หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(7) กํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและประเมินการดําเนินการตามระบบและ

กลไกที่กําหนด

3.3 ผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา

หลักสูตรดําเนินการเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่และสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรสูง รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ดังนี้

3.3.1 ติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษา การลงทะเบียน การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาตลอดปี

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การบริหารเวลาในการ

เรียนแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลตลอดหลักสูตร
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3.3.3 จัดทําแผนสนับสนุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนการทํา

วิทยานิพนธ์

3.3.4 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตามแผน

ท่ีวางไว้

3.3.5 เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับหลักสูตรอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มไลน์

เฟซบุ๊ค อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ

3.3.6 จัดประชุมกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อรับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียน การทําวิทยานิพนธ์

และการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ

4. อาจารย์

หลักสูตรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลักสูตร ดังนี้

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

4.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ แผนการเปิดรับนักศึกษา อัตรา

เกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น และจัดทําแผนและกรอบอัตรากําลังนําเสนอวิทยาลัย

4.1.2 หลักสูตรมีส่วนร่วมกับคณะและวิทยาลัยในการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และ

กําหนดแนวทางคัดเลือกนักศึกษา

4.1.3 ดําเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร

4.1.4 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์

4.2.1 กําหนดกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ ตามกรอบนโยบายของวิทยาลัยคณะ

4.2.2 ประชุมชีแ้จงทําความเข้าใจกรอบภาระงานและแนวปฏบิัติของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน

4.2.3 ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ เช่น การนําอาจารย์

ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อการทํา

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

4.2.4 จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศในการทํางานร่วมกัน มีการยกย่องชมเชยให้

รางวัล และมีการพูดคุยแบบกัลยาณมิตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.3.1 ศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง
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4.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําแผนการ

พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผน

เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เช่น การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงข้ึน การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน

TCI

4.3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

4.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์

4.4.1 ติดตามผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา

4.4.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ปีละ 1 คร้ัง เพื่อตอบแทนความดีความชอบ

หรือวิเคราะห์ชี้นําแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังนี้

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

ในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรได้จัดทําระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาใน

หลักสูตร ดังนี้

5.1.1 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา หรือตามความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของ

ศาสตร์และสภาพสังคม เพื่อขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรจากวิทยาลัยฯ

5.1.2 หลักสูตรเสนอวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5.1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กรรมการร่วมกันศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้อง ผลการประเมิน

หลักสูตรท่ีใช้อยู่ท้ังภาพรวมและรายวิชาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประกันคุณภาพภายใน

5.1.4 กําหนดเป้าหมาย รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร นําข้อมูลที่ได้ศึกษามากําหนด

เป้าหมายรูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร

5.1.5 กําหนดโครงสร้างและสาระของรายวิชา กําหนดโครงสร้างรายวิชาท้ังในส่วนวิชาสัมพันธ์

วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้วจัดทําคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ให้มีสาระ

สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและบริบทอื่นๆ

5.1.6 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร

3 – 5 คน และเชิญผู้เก่ียวข้องมาวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า/ศิษย์
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ปัจจุบัน โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ ทําการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร นําผลการตรวจสอบและการวิพากษ์มา

วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและสาระของรายวิชา นําเสนอกรรมการประจําคณะ กรรมการ

วิชาการ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษารับทราบ

5.1.7 นําหลักสูตรไปใช้ กรรมการประจําหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดวางผู้สอน

ตามระบบโดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สาระของแต่ละรายวิชา ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 กรรมการประจํา

หลักสูตรจัดทวนสอบ มคอ.3 ผู้สอนดําเนินการสอนวัดประเมินผลตาม มคอ.3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู้ จัดทํา มคอ.5 หลักสูตรทวนสอบ มคอ.5 และรายงานผลใน มคอ.7

5.1.8 ติดตามและประเมินหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการใช้หลักสูตร จากการ

สอบถามผู้เรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบเอกสาร มคอ.5 สําหรับการปรับปรุงแก้ไขระหว่างการใช้และเพื่อ

การพัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไป

5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรได้ดําเนินการในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนตามระบบกลไกของ

วิทยาลัย ดังนี้

5.2.1 การวางระบบผู้สอน

(1) หลักสูตรกําหนดให้มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบประจําวิชา โดยอาจารย์ประจํา 1 คน เป็น

ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลัก ไม่เกิน 2 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

(2) กําหนดให้รายวิชาหนึ่งๆ มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน หรือมีผู้สอนร่วมด้วย (ถ้า

มี) ทั้งน้ีแต่ละรายวิชาต้องกําหนดให้นักศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในบางหัวข้อตามคําอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตร

(3) หลักสูตรศึกษา มคอ.2 คําอธิบายรายวิชา คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนทั้ง

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อจัดผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรข้อกําหนดในการวางระบบผู้สอน

(4) ชี้แจงทําความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรและแนวทางการพัฒนานักศึกษากับผู้สอน

(5) ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

(6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบ มคอ.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา

(7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทวนสอบ มคอ.5

(8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบ มคอ. 5 ให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ไข

และส่ง มคอ. ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย

5.2.2 การจัดการเรียนการสอน

(1) หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การ

สอนตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
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(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่สอนกลุ่มเดียวกันหรือช้ันปีเดียวกัน ในแต่ละภาคเรียนให้

วางแผนร่วมและกําหนดโครงงานแบบบูรณาการระหว่างวิชา เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับบริบทของการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในลักษณะ Work-Integrated Learning

(3)ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้สอน เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีปฏิทินการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน

อย่างเป็นรูปธรรม

(4) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาตรวจสอบผลการวัดและประเมินผู้เรียนตามผลการ

เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.3 และ Curriculum Mapping

(5) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําผลการตรวจสอบมาปรับแก้ไขแผนการประเมิน/

สัดส่วนการประเมินรายะเวลาและ นําเสนอประเด็นการกําหนด Curriculum Mapping กับหลักสูตร

5.2.3 การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรได้กําหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกระบวนการดังนี้

(1)อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาศึกษา Curriculum Mapping

(2) กําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านทั้งด้านวิธีการ/เครื่องมือ สัดส่วน

คะแนนและระยะเวลาการประเมินใน มคอ.3

(3) จัดทําเครื่องมือวัดผลผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามระยะเวลาท่ีกําหนด

(4) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการวัดผลโดยใช้เครื่องมือท่ีเตรียมไว้เช่น

แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาคเกณฑ์การตรวจงานท่ีมอบหมายในแต่ละรายวิชา/การสัมภาษณ์ เป็นต้น

(5) อาจารย์แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษาทราบ เพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

5.2.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรกําหนดไว้อาจารย์ผู้สอนแต่

ละรายวิชาดําเนินการตามกระบวนการดังนี้

(1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาวางแผนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ได้แก่ การวางแผนกําหนดวิธีการเคร่ืองมือ ระยะเวลาในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น

การเปรียบเทียบผลการประเมินการเรียนรู้ปลายภาคกับกลางภาคและระดับคะแนนจากการประเมินผลการเรียนรู้

ด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การสังเกต การตรวจงาน การพิจารณาทบทวนการกระจายของระดับผลการเรียนรู้ ผลการ

ประเมินกับรายวิชาอื่นท่ีกําหนดให้เรียนในหลักสูตร การทวนสอบระดับคะแนนท่ีเป็นผลการประเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร

(2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ (การทวนสอบเกรด)
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(3) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลมาตรวจสอบกับ

จุดมุ่งหมายและแผนการตรวจสอบ และระบุประเด็นท่ียังบกพร่องอยู่

(4) อาจารย์แต่ละรายวิชานําประเด็นที่ยังบกพร่องไปว่างแผนปรับแก้ไขแนวทางการ

ตรวจสอบในภาคเรียนต่อไป

5.2.5 ดําเนินการกํากับการประเมินการเรียนการสอน

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการกํากับการประเมินการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตรตามระบบกลไกและกระบวนการดังนี้

(1) กรรมการประจําหลักสูตรแจ้งกําหนดการการส่งและการทวนข้อสอบ มคอ.5 ตามที่

วิทยาลัยฯ กําหนด รวบรวมข้อมูลการจัดทํา มคอ.7

(2) กรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมทวนสอบ มคอ.5 ของรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา

และจัดทํา มคอ.7 ส่งผลให้คณะตามกําหนด

(3) กรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบผลการทวนสอบ มคอ.5 การทํา มคอ.7 พร้อมระบุ

ประเด็นท่ียังบกพร่อง

(4) กรรมการประจําหลักสูตรนําข้อบกพร่องที่พบในการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงใน

ภาคการศึกษาต่อไป

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรกําหนดแนวทางในการจัดหาและดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์

มีรายละเอียดดังนี้

6.1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร

6.1.1 สํารวจสภาพและความพร้อม ความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ใน

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจําเป็นใช้ประโยชน์

6.1.2 จัดทําแผน หรือข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.3 พิจารณาแผนและผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

6.1.4 จัดหาห้องเรียน ห้องประชุม และส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ีสํารวจความต้องการ

6.1.5 ติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง

6.1.6 ประเมินระบบการบรหิารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อน

6.1.7 ประเมินด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษา

6.1.8 ปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ของนักศึกษาตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม
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6.2.1 สถานท่ีเรียน

ใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยฯ สําหรับการบรรยายและอภิปรายโดยมีอุปกรณ์การเรียนการ

สอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย และมีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชนท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า

6.2.2 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ

หลักสูตรใช้กระบวนการและกลไกลในการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยมีสํานักวิทย

บริการของวิทยาลัยฯ เป็นห้องสมุดกลาง มีบริการระบบอินเทอร์เน็ต มีเอกสารตํารา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

และบทความวิชาการในวารสารต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

หาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพี่อใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรู้ เช่น หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(Full text) เป็นต้น

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

หลักสูตรดําเนินการและประสานการจัดซ้ือหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายช่ือหนังสือ และวารสาร ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเป็น โดยให้สํานักวิทยบริการดําเนินการจัดซ้ือเพ่ือ

บริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะทาง และคณะศึกษาศาสตร์ รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัยต้องจัดสื่ออุปกรณ์การ

เรียนการสอนให้พร้อมใช้โดยตรวจสอบสภาพการใช้งานก่อนทุกชั่วโมงการสอน เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองมัลติมีเดีย

เคร่ืองฉายแผ่นทึบ กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมท้ังวิทยาลัยฯ จัดให้

มีห้องปฏิบัติการ และห้องสัมมนาสําหรับนักศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านบริหารการศึกษา

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

หลักสูตรดําเนินการ ประสานงาน ประเมินความพอพียงของหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ อาคารสถานท่ี รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อจัดหาทรัพยากรท่ีต้องการให้เพียงพอ

เหมาะสม ทันสมัย และพร้อมใช้ ดังนี้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

x x x x x

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี)

x x x x x

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

x x x x x

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานของการดําเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30

วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

x x x x x

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

1. มีสื่อสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกด้าน

การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังมี

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

และห้องสัมมนาเพียงพอ

ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนให้เพียงพอกับความต้องการและอยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งานสํารวจความ

ต้องการของผู้สอนและนักศึกษาและ

ประสานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจ

เกิดข้ึน

ตรวจสอบปริมาณความต้องการและ

สภาพการใช้งานสื่ออุปกรณ์การ

เรียนการสอนอาคาร สถานที่อย่าง

สมํ่าเสมอตลอดจนสํารวจความ

คิดเห็นของผู้ใช้ทรัพยากร ได้แก่

นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน

2. มีตําราและหนังสือ

อ่านประกอบที่เก่ียวข้อง

กับสาขาวิชาอย่างพอเพียง

และทันสมัยอยู่เสมอ

สํารวจความต้องการตําราและหนังสือ

อ่านประกอบจากอาจารย์ผู้สอน ท้ัง

อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษรวมถึง

ความต้องการของนักศึกษา

ตรวจสอบจํานวนตํารา และ

หนังสืออ่านประกอบการศึกษา

ค้นคว้า ทุกปีการศึกษาให้เพียงพอ

กับความต้องการใช้ประโยชน์ของ

อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ และ

นักศึกษา

3. มีบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน

เพียงพอ

สํารวจจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

ทุกปีการศึกษา

ตรวจสอบสัดส่วนจํานวน

อาจารย์ประจําในหลักสูตรต่อ

นักศึกษา ทุกปีการศึกษา

4. งบประมาณเพียงพอ

ต่อการดําเนินงานของ

หลักสูตร

คํานวณรายได้และรายจ่ายของ

หลักสูตรอย่างรอบคอบ ถือหลัก

ประสิทธิภาพ ประโยชน์ ประหยัดและ

ความคุ้มค่าของผลตอบแทนการ

ดําเนินการ

ทบทวน ตรวจสอบ เพื่อ

ประมาณการรายรับและรายจ่ายของ

หลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้การบริหาร

งบประมาณของหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ประโยชน์ ประหยัด และความคุ้มค่า

ของผลตอบแทนการดําเนินการ
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5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังส้ินสุด ปีการศึกษา

x x x x x

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา

x x x x x

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว

x x x x

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน

การสอน

x x x x x

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

x x x x x

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

x x x x x

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

x x x x

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่มากว่า 3.50 จาก

คะแนนเต็ม 5

x x x

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-6

8-10

1-11 1-12 1-12 1-12

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) (ร้อยละ) 100 100 100 100 100

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ

(ตัวบ่งช้ีที่ 1 -5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการที่

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับรวมใน

แต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

มีการนําผลการประเมินปัญหา/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผู้สอนและหลักสูตรต่อไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ

-ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก

- นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

- ผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ

- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา

รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

141 001 ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา 3(2-2-5)

Foundations of Education

วิวัฒนาการของการศึกษาและแนวความคิดทางการศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นอิทธิพล

ต่างๆ ทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษา วิวัฒนาการการศึกษาในประเทศไทย ระบบ

การศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา รูปแบบโรงเรียนและหลักสูตรที่สัมพันธ์กับชีวิตในสังคม แนวความคิดและ

สถาบันต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาของไทย

Teaching as a profession; the historical, philosophical, psychological and sociological

foundations of education; current practices such as standard-based curriculum, learner-centered

methods, computer-assisted instruction, inclusive education, school-based management and

educational reform strategies serving as framework for students to gain insights into how the

educational system works.

141 002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา

Quantitative Methods and ICT Application in Education 3(2-2-5)

วิจารณ์และอภิปราย ทฤษฎี การดําเนินการ การวิจัย และปัญหาพิเศษต่างๆ ทางการศึกษารวมทั้ง

เทคนิควิเคราะห์เชิงสถิติด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย รวมถึงเทคนิคการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเสนอทางเลือกเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยเน้นพ้ืนฐานการศึกษา

พัฒนาการและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง

การส่ือสารกับส่ือการเรียนการสอน ประเภทและลักษณะของส่ือการเรียนการสอน การเลือกการใช้ การผลิต และ

การประเมินส่ือการสอนและแหล่งการเรียนรู้

The role of statistics in educational research and decision making; Specific topics

covered are: ANOVA, ANCOVA, correlation analysis, regression analysis, descriptive and

inferential statistics, validation of research instruments and hands-on exposure to SPSS; The
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facilitation role of Information and Communication Technology (ICT) in curriculum and

instruction, hands-on experience in applying basic ICT software (MS-Word, MS-Excel, MS-

PowerPoint) and internet resources for lesson planning and instructional activities.

รายวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

141 101 หลักจัดการศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-6)

Current Principle and Concepts in Education

หลักปรัชญาทั่วไป ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การ

บริหารจัดการเชิงระบบ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดการคุณภาพการศึกษา

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาไทย และการศึกษาของประเทศชั้นนําในโลก

Principle and of general philosophy, educational philosophy; educational theories,

concepts and theory in educational administration; system approach in education; child-

centered in education, education for sustainable development; concepts and theory in

curriculum, Learning management, measurement and evaluation; Educational quality

management. Current and trend of education in Thailand and high performance country.

141 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

Research Methodology in Education

ทฤษฎี รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและแบบผสานวิธี จรรยาบรรณนักวิจัย ขั้นตอนและ

กระบวนการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง

การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย กระบวนการวิจัยด้านบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ และด้านอื่นๆทางการศึกษา

Theories, qualitative, quantitative and mixed research methods; researchers’ ethics;

educational research steps and processes; research tool construction, analysis of research data

by descriptive statistics and inferential statistics; research report writing, research evaluation, and

practicing the research process in educational administration, curriculum, learning management,

and related areas.

รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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141 201 ระบบการศึกษาและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Educational System and Theories of Educational Management

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารระบบการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การบริหาร

องค์กร สํานักงาน องค์คณะบุคคล และระบบการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง การ

บริหารความเส่ียง ภาวะผู้นํา จิตวิทยาการบริหาร การจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การบริหารคุณภาพและระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การกํากับติดตามประเมินและนําผลไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ระบบการศึกษา และ

สถานศึกษา ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการเลือกใช้ทฤษฎีหลักการและกระบวนการบริหารให้

สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม

Theories, principles, processes and functions of school and educational system

management; educational system and organizational management; change management;

conflict management; risk management; leadership; management psychology; knowledge

management; innovations and information technology for management; professional manager;

spirits, ideology, morals, good governance and code of ethics; school and community relations;

quality management and quality assurance in education; network system management;

utilization of the educational quality evaluation results in education quality improvement;

contemporary issues concerning theories and practices of educational management, system and

school management; related laws and regulations; including the judgement in applying

management theories; principles, and process align with macro and geosocial context.

141 202 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(2-2-5)

Policy and Strategic Management in Education

การบริหารนโยบายและการบริหารกลยุทธ์การศึกษาให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศใน ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม หลักการและแนวทางการกําหนดนโยบายการศึกษา การนํานโยบาย

การศึกษาสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์การศึกษา การนํากลยุทธ์การศึกษาสู่

การปฏิบัติ การประเมินผลกลยุทธ์การศึกษา และประเด็นร่วมสมัยในการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

เพื่อให้มีนโยบายเชิงรุก และมีกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
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Education policy and strategic management in conformity with the National

Development Vision in all aspects of economy, society, politics and environment, principles and

approaches for education policy formulation; policy implementation and evaluation;

educational strategic planning; strategy implementation and evaluation; contemporary issues in

education policy and strategic management for a proactive policy and strategies in educational

provision affecting national development.

141 203 การบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ และกิจการนักเรียน 3(2-2-5)

Management of Curriculum, Learning, and Student Affairs

การบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร การเรียนรู้ และกิจการนักเรียนนักศึกษาอย่างมีปรัชญาเพื่อ

คุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษา การบริหารหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มี

ความสามารถแตกต่างกันในด้านทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อการ

พัฒนาการ บริหารหลักสูตร การบริหารการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนรู้ และการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ และกิจการนักเรียนนักศึกษา หลักการและการ

ปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษา และการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับ การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่

Academic management in curriculum, learning and student affairs philosophically for

educational quality and excellence; management of curriculum and extra-curricular activities for

developing differentiate ability learners in life skills, morals and ethics; management of learning

resources and learning environment; innovations and information technology for curriculum and

learning management; supervision for developing curriculum and learning; evaluation

management of curriculum and learning; professional learning communities for developing

curriculum, learning and student affairs management; theory and practices of educational

quality assurance and using evaluation results to enhance academic management;

contemporary issues in academic management for creating new generation of leaders.

141 204 การบริหารท่ัวไป งบประมาณ การเงินและทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5)

General, Budgeting, Financial, and Resources Management in Education
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ทฤษฎี หลักการ นวัตกรรมการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การเงินและการระดมทรัพยากรทางการ

ศึกษา การบริหารสํานักงาน การพัสดุ อาคารสถานที่ และการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความสามารถในการ

ระดมทรัพยากรและความสัมพันธ์กับชุมชน ประเด็นร่วมสมัยในการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

Theories, principles, innovations of general management, budgeting, financial and

resource mobilization in education; office, procurement, building and public relations

management; capacity building in resource mobilization and community relations,

contemporary issues for efficiency and effectiveness of educational management including

related laws and regulations.

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Capability Building in Educational Administration Profession

หลักการและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถทางวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับ

ขีดความสามารถของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ แนวทางและวิธีการ

การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ปฏิบัติการเพ่ือยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษา

Principles and conceptual framework of capability building in educational management

profession in schools and educational organizations; capability development of school and

educational administrators according to professional standards; contemporary issues related to

the capability building of school and educational administrators according to the professional

standards; development approaches and means for school and educational administrators

based on the standards; related laws and regulation; planning and implementing to improve the

professional standard of educational administration.

141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90 ช่ัวโมง)

Practicum in Educational Administration

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

หน่วยงานด้านการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา หรือศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา
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การนําเสนอแผนงานและกิจกรรมสําหรับการฝึกงาน การกําหนดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การดําเนินงานตาม

โครงการภายใต้การนิเทศของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารในองค์กร

Opportunities for hands-on experience in K-12 or basic education settings, college or

university, local educational area offices, testing services centers and educational technology

centers; setting objectives for their educational administrative practicum, propose a plan of

activities; preparing materials or projects for implementation during the practicum under the

supervision of college professor and organization administration and submit a report of their

activities.

รายวิชาเลือก

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

141 301 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Researches in Educational Administration

การวิเคราะห์ กําหนดปัญหาการวิจัยและประเด็นร่วมสมัยในทางการบริหารการศึกษาเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้อง การกําหนดวัตถุประสงค์ การเลือกระเบียบวิธีและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย บทสรุป อภิปรายและ

ข้อเสนอแนะ ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

Analysis and identifying research problems and contemporary issues in educational

management for improving the quality of education provision and educational management for

sustainable national development; related theoretical frameworks; determining research

objectives; choosing research method and design; constructing research instruments; data

collection and analysis; presentation of research findings; writing of research reports, conclusion,

discussion and recommendations; contemporary issues concerning educational management

research for national development.

141 302 การสัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา 3(0-4-5)

Seminar on Educational Quality Management

หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ

การศึกษาการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน การศึกษาเพื่อการมีงาน
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ทํา การศึกษาเพื่อความผาสุก การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนาทักษะการจัดการคุณภาพในบทบาทของผู้นําทางวิชาการ งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวโน้มของสังคมและวงวิชาการในการจัดการคุณภาพการศึกษา

Principles, concepts, and practices related to educational quality management. Factors

related to educational quality; learner-centered in educational management; Educational

management for sustainable development goal; Education for employment and the well-being.

Systematic management of educational quality; Internal quality assurance, External quality

assurance; developing quality management skills in the role of academic leaders; Research

related to educational quality management; trends of social and academic in the management

of educational quality.

141 303 ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)

Strategies for Effective Learning

การพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน การศึกษาจากทฤษฏี หลักการ

ปฏิบัติ และแบบแผนการสอนที่ได้รับการยอมรับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้

เป้าหมาย คุณลักษณะเด่นของผู้เรียน การปรับบรรยากาศให้เหมาะกับการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการการสอนการคิด

การผสมผสานความคิดและการสอนแบบบูรณการในช้ันเรียน การจัดทําวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสอนให้

เหมาะสม และแนวทางการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

The study and practice of instructional approaches for effective learning grounded on

current theories of learning and established instructional models; educational goals, learning

tasks, student characteristics, content or procedural areas and learning environments; the

methods of teaching thinking skills and integration of cognitivist and constructivist concepts into

classroom practices; the creation of research topics on instructional strategies for effective

learning; management guidelines and establishing good practice in promoting learners to learn

effectively.

141 304 ภาวะผู้นําเพ่ือการบริหารการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง 3(2-2-5)

Leadership for Change and Risk Management in Education
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง การเปลี่ยนแปลงและความเส่ียงภายในองค์การ ทาง

การศึกษา ประเภทของการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา กลยุทธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงและ

ความเสี่ยงทางการศึกษา ประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาประเทศ

Theories and concepts of leadership; changes and risks in educational organizations; types

of educational change and risk; change management and educational risk management

strategies; contemporary issues in leadership development for enhancing educational quality

towards national development.

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา 3(0-4-5)

Seminar on Bilingual Program Administration

การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการสอนแบบสองภาษา รูปแบบของการศึกษาแบบสอง

ภาษา ทฤษฎีการรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ประเด็นเก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทย แนวคิด

เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาทั้งทางด้านภาษาศาสตร์ และจิตวิทยาพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน

กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่หน่ึงและภาษาท่ีสอง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาและทฤษฎีการเรียนการสอน

ภาษา และ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสองภาษา

Effective approaches to the administration of bilingual programs in public and private

schools; issues facing bilingual schools are examined such as curriculum development,

instructional organization, resources administration, parents’ support of student learning and the

bilingual program, staff recruitment and in-service training, financial management and program

articulation and sustainability; Innovation and good practices to enhance the quality of bilingual

programs.

141 306 การบริหารจัดการการเรียนรู้ในระบบทางไกล 3(2-2-5)

Distance Learning Management

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในระบบทางไกล จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการเรียน ปฏิบัติการ

จัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินการเรียนรู้ทางไกล ระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการเรียนรู้ทางไกล สภาพ

ปัจจุบันและแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ทางไกล และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ทางไกล การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการศึกษาทางไกล การวางแผนและขับเคลื่อนคุณภาพการ

จัดการศึกษาทางไกล การกํากับติดตาม นิเทศภายใน และการประเมินความสําของการจัดการศึกษาทางไกล
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Concepts of distance learning. Learning psychology, Instructional design, Learning

Management, and evaluation methodology in distance learning. Information technology for

distance learning. Current issues and trends of innovations and technology in distance learning.

The research and development in distance learning. Systematic Management of Distance

Learning; Need assessment, planning, Implementing and Monitoring, supervising, and Evaluating

the effectiveness of Distance Learning.

141 307 นวัตกรรมและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

Innovation and Best Practice in Educational Management

หลักการ และกรอบแนวคิดเก่ียวกับระบบคุณภาพ การบริหารคุณภาพ นวัตกรรมทางการบริหาร

การศึกษา การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารการศึกษา เกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ลักษณะขององค์การ และ

ค่านิยมของผู้นํา ผู้ตามในองค์การทางการศึกษาที่เป็นเลิศ ประเด็นร่วมสมัยและบทเรียนที่จากการนํานวัตกรรม

และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

Principles and conceptual framework of quality system; quality management; Innovation;

best practices criteria; organizational characteristics and leader-follower values in best practice

educational institutions; contemporary issues and lessons learned for raising quality education.

141 308 เอกัตศึกษา 3(0-0-9)

Individual Study

การศึกษาประเด็นทางการศึกษา หรือ การวิจัยตามความสนใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภายใต้

คําแนะนําของอาจารย์

Interested topic in education related to Educational Administration under the

supervision of an instructor.

วิชาวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

141 401 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Thesis
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การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่

เหมาะสม ที่มีการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ภายใต้

การกํากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและโครงการที่ได้รับอนุมัติ

Research to create new knowledge or innovation in educational administration

individually by using appropriate research methods and indept–documentary review under the

supervision of advisor and approved project.

141 501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

Thesis

การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา การวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ การ

เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การนําเสนอเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ การพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยตามแผนการทําวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการวิจัยตามแผนการทําวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานส่วนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบ

วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

Identification of research topic focusing on educational administration; curriculum

development and learning management, thesis planning; thesis outline writing; analysis and

synthesis of relevant documents and research; thesis outline presentation; developing the

research tools according to the thesis plan. data collection according to the thesis plan; thesis

report writing, disseminating part of the thesis, the presentation and oral examination of the

thesis, thesis emendation after thesis defense, dissemination of thesis work.
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ภาคผนวก ข
คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ภาคผนวก ค
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Wongwai, S., & Panacharoensawad, B. (2018). The Stem Education

Management and the Learning in the 21st Century of Secondary School Students in Thailand.

Change Management & Organizational Behavior eJournal, 9(7), 1-3.

Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Dwiptendra, B. (2018). Developing the Role of

Thailand's Educational Administrators in the 21st Century of Administration Changes.

Anthropology of Education eJournal, 3(26), 1-6.

Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Singh, H. K. (2018). Correlation between the

Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and the Learning Skills of the

Secondary School Students in Thailand. Stakeholder Management & Stakeholder

Responsibilities eJournal, 7(5), 1-6.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

2. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอดิศร จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2560

3. รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4. รองผู้อํานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

5. ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ช่ือ-นามสกุล : ดร. มาลี ธรรมศิริ

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3100601185394

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.
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ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2544

ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of North Texas, U.S.A. 2518

ปริญญาตรี B.A. (Sociology) University of Texas at Austin, U.S.A. 2515

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

Puncreobutr, V., Dhammasiri, M., & Kitratporn, P. (2019). Educational Leadership and Managing PM2.5 Dust

Crisis in Bangkok, Thailand. Environmental Anthropology eJournal, 4(21), 1-5.

Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Dwiptendra, B. (2018). Developing the Role of

Thailand's Educational Administrators in the 21st Century of Administration Changes.

Anthropology of Education eJournal, 3(26), 1-6.

Puncreobutr, V., Suwanaruji, N., Dhammasiri, M., & Singh, H. K. (2018). Correlation between the

Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and the Learning Skills of the

Secondary School Students in Thailand. Stakeholder Management & Stakeholder

Responsibilities eJournal, 7(5), 1-6.

Puncreobutr, V., Dhammasiri, M., & Waiyakarn, S. (2016). Linking Work Integrated Learning and

Competency of Graduates pursuing Graduate Diploma in Teaching Profession. Journal of

Education and Practice, 7(10), 121-127.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

2. Director Management Training, Thai Airways, ระหว่าง 2523 - 2551

3. นัก วิจัย ท่ี United Nations ESCAP (The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ระหว่าง

พ.ศ. 2521 – 2523

4. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่าง 2520 - 2521

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. สพุกัตร์ พบิูลย์
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เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง :3809700191653

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.

ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและการประเมินผล

การศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2534

ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและการประเมินผล

การศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2527

ปริญญาตรี ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย 2519

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :

Doctor, T. R., Tangcharaen, W., & Pibool, P., & Arunee Srisawan. (2018). Physics Problem Solving Ability

and Analytical Thinking Ability of Eleventh Grade Students by Applying 7E Learning Cycle

Model. Anthropology of Education eJournal, 3(5), 1-5.

Puncreobutr, V., Surungkapiprat, J., Pibool, S., & Pornputtkul, S. (2018). The Model of Thailand Higher

Education Quality Assessment Fourth Round. Strategy & Organizational Behavior eJournal,

7(1), 1-4.

Wongsansri, P., Pibool, S., Vidheeharoen, G., & Puncreobutr, V. (2018). The Correlation between

Multicultural Leadership and the Standard of Higher Educational Institution, Thailand.

Anthropology of Education eJournal, 3(4), 1-6.

ผลงานวิชาการ/หนังสือ :

สุพักตร์ พิบูลย์. (2551). ชุดเสริมทักษะการประเมินโครงการ. นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์.

สุพักตร์ พิบูลย์. (2547). กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนา: วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประสบการณ์การทํางาน :

1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

2. กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(สมศ.) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 - 2562

4. ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553

5. รองศาสตราจารย์ สังกัดแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2553

6. อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2541

7. ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2539

8. ครู หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2529
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

............................................................................................................

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2559

2. สภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังน้ีแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันท่ี 9

ตุลาคม 2563

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

ใช้หลักสูตรมาครบ 5 ปี และเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข

5.1 ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับรายละเอียดหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education TQF: HEd)

5.2 ปรับปรุงบางรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ดังต่อไปน้ี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (โครงสร้างหลักสูตรเปล่ียนแปลง)

ลําดับท่ี หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต

แผน ก. (2)

1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต

2 หมวดวิชาบังคับ 24

3 หมวดวิชาเลือก 6

4 วิทยานิพนธ์ 12

รวม 42

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 (โครงสร้างหลักสูตรเปล่ียนแปลง)

ลําดับท่ี หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต

แผน ก. (1)

จํานวนหน่วยกิต

แผน ก. (2)

1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - ไม่นับหน่วยกิต

2 หมวดวิชาพื้นฐานสัมพันธ์ - 6

3 หมวดวิชาบังคับ - 18

4 หมวดวิชาเลือก - 6

5 วิทยานิพนธ์ 36 12
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รวม 36 42

5.3. รายละเอียดตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร ดังต่อไปน้ี

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2559 รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผลการปรับปรุง

1.ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in

Educational Administration (International

Program)

คงเดิม

2.ช่ือปริญญา

ช่ือเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

Master of Education (Educational

Administration)

ช่ือย่อ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

M.Ed. (Educational Administration)

คงเดิม

3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 ปรัชญา

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม

โดยมุ่งผลิต

ผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ และทักษะการบริหารใน

ระดับนานาชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาของ

ผู้บริหารและนักวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

3.2 วัตถุประสงค์

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู้ในศาสตรก์ารบรหิาร

การศึกษา และสามารถประยกุตค์วามรู้สู่การปฏบัิติ

วิชาชีพการบริหารการศึกษาในระดับนานาชาติ

2) เพ่ือใหบั้ณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา กล้า

ตัดสินใจ และมคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ของ

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

3. ปรัชญา/ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

ท่ีมีสมรรถนะในการบริหารจัดการแบบร่วมสมัยและ

มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.2.1 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ใน

ศาสตร์การบริหารการศึกษา มีสมรรถนะในการ

บริหารจัดการแบบร่วมสมัย และสามารถประยุกต์

ความรู้สู่การปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ

3.2.2 เพ่ือให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหา เผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจ มี

ความสามารถในการวางแผนและขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ปรับภาษาให้ชัดเจน
กระชับมากยิ่งข้ึน
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3) เพ่ือใหบั้ณฑิมภีาวะผู้นําทางการศึกษาท่ีเหมาะสม

ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รูจ้ักการ

ทํางานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

4) เพ่ือใหบั้ณฑิตมเีจตคตท่ีิดี ยดึมั่นและศรัทธาใน

วิชาชีพครแูละวิชาชีพการบริหารการศึกษามีความ

รับผิดชอบสูง

3.2.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีภาวะผู้นํา

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของ

วงวิชาชีพท่ียึดม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รู้จักการทํางานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.2.4 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีเจตคติท่ีดี ยึด

มั่นและศรัทธาในวิชาชีพครูและวิชาชีพการบริหาร

การศึกษาด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพ

4. กําหนดการเปิดสอน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559

คงเดิม

5. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาไว้ดังน้ี

1.สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการรับรอง ด้วยคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่น้อยกว่า 2.50

2. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารการศึกษา

หรือการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาได้ทั้งการพูด

และการเขียน หรือมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ธ

TOEFL 500 คะแนน หรือมีคะแนนสอบ IELTS 5.5

4. กําหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ได้จบในสาขาการศึกษา

ต้องเรียนวิชาพื้นฐานการศึกษา 2 รายวิชา และ 135

ช่ัวโมงในการฝึกสอนในสถานศึกษา

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ดังน้ี

1. แผน ก แบบ ก 1 (เน้นวิจัยโดยมีการทํา

วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

(1) สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าโดยไม่กําหนดผลการเรียน

(2) มีประสบการณก์ารทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารในองค์กรและการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ท่ีมี คุณภาพ เป็นท่ียอมรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1

รายการ

2. แผน ก แบบ ก 2 (เน้นเรียนรายวิชา

และทําวิทยานิพนธ์)

(1) สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรแีละมีผ

ลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.30

(2) รับเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอ่ืนด้วยได้

(3) กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สาขาท่ีไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องสําเร็จ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม

นอกจากน้ียังกําหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกเข้า

-กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม

สําหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาใน

แผน ก แบบ ก 1

-กําหนดเง่ือนไขในการ

คัดเลือกให้ชัดเจนมากข้ึน

โดยเฉพาะการคัดเลือก

เข้าเรียนในแผน ก แบบ ก

1 ต้องผ่านกระบวนการ

ประเมินศักยภาพพ้ืนฐาน

และได้รับความเห็นชอบ

จากสภาวิชาการ
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ศึกษาในหลักสูตร ดังน้ี

(1) มีสมรรถนะพ้ืนฐานด้านการศึกษา หรือด้าน

การบริหารจัดการและมีบุคลิกภาพ เจตคติ และ

ความพร้อมท่ีจะศึกษาระดับปริญญาโทโดยผ่านการ

ประเมิน

เง่ือนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ใน

การพิจารณารับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้า

ศึกษาในหลักสูตร มีเงื่อนไขสําคัญ ดังน้ี

(1) ผ่านการประเมินสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน

การศึกษาหรือด้านการบริหารจัดการและด้าน

ความสามารถในการวิเคราะห์ รวมท้ังการประเมิน

ด้านบุคลิกภาพ เจตคติ และความพร้อมในการเข้า

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตร

กําหนด

(2) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในแผน ก

แบบ ก 1 จะต้องผ่านการพิจารณาว่าจําเป็นต้อง

ศึกษาเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมในประเด็นใดประเด็นหน่ึง

ท่ีคณะกรรมการท่ีวิทยาลัยฯ แต่งตั้งข้ึน

(3) กําหนดความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทย ตามเกณฑ์ท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด

6. ระบบการศึกษา คงเดิม

7. ระยะเวลาการศึกษา คงเดิม

8. การลงทะเบียนเรียน คงเดิม

9. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา

เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เร่ือง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

คงเดิม

10.อาจารย์ประจําหลักสูตร

1) Prof. Dr. Rosario P. Alberto

- Ph.D. (Educational Administration)

University of Washington, U.S.A., 2513

- M.A. (Educational Administration)

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

- ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2532

- ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

-ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับคณาจารย์ประจําท่ี
ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยู่
ในปัจจุบัน เป็นผู้ท่ีมี
ศักยภาพ มี
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Western Washington State University, U.S.A.,

2510

- B.S.E. (Elementary Education) West

Visaya State University Iloilo City, Philippines,

2502

2) ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร

- กศ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

-กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

2542

-กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 2522

3) ดร.มาลี ธรรมศิริ

- Ph.D. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

-M.A. (Sociology) University of North Texas

2518

-BA (Sociology) University of Texas at

Austin, U.S.A. 2515

4) Dr.Casta Janet Sudango

-Ph.D.(Language Education) Saint Louis

University, Baguio City Philippines 2557

-Master of Divinity (Christian Education)

Hoseo University, Cheonan South Korea 2552

-B.Sc.(Secondary Education) Biological

Sciences University of Baguio, Baguio City

Philippines 2546

5) ดร.เอ้ืออัมพร ทิพยทิฆัมพร

-Ph.D.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประเทศไทย 2553

-วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 2543

-ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2524

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2519

2) ดร.วิเชียร พันธุ์เครือบุตร

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย

บูรพา ประเทศไทย 2548

-กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย

บูรพา ประเทศไทย 2542

-กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ประเทศไทย 2522

3) ดร.มาลี ธรรมศิริ

- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศไทย 2544

-MA (Sociology) University of North

Texas 2518

-BA (Sociology) University of Texas at

Austin, U.S.A. 2515

4) ดร.พนิดา คล้อสวัสด์ิ

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประเทศไทย 2552

-ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประเทศไทย 2535

-ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2529

- กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย 2526

5) ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ

- ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2559

- ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2549

- ค.บ. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป) วิทยาลัย

ประสบการณ์และมีวุฒิ
ตรง
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ประเทศไทย 2522 ครูนครราชสีมา ประเทศไทย 2526

11. โครงสร้างหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

แผน ก 2

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 42 หน่วกกิต

11. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 ทําวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทํา

วิทยานิพนธ์)

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6)

หน่วยกิต*

(2) หมวดวิชาพื้นฐานสัมพันธ์ 6

หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาบังคับ 18

หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือก 6

หน่วยกิต

(5) วิทยานิพนธ์ 12

หน่วยกิต

รวม 42 หน่วยกิต

-เพ่ิมโครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

-แผน ก แบบ ก 2 แยก

รายวิชาบังคับจํานวนหน่ึง

มาเป็นหมวดวิชาพ้ืนฐาน

สัมพันธ์ที่สามารถเรียน

ร่วมกับปริญญาโททาง

การศึกษา วิชาเอกอ่ืนได้

ในอนาคต

12. รายวิชา

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

* 141 001 ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา 3(2-2-5)

(ไม่นับหน่วยกิต)

Foundations of Education

* 141 002 Introduction to Quantitative

Methods and ICT Application in Education

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้สารสนเทศ

ทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

141 101 Principles and Practices of 3(2-2-5)

Educational Administration

หลักการและการปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

141 102 Knowledge Management 3(2-2-5)

and ICT in Educational Administration

การจัดการองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีการบริหาร

การศึกษา

141 103 Curriculum, Instruction and 3(2-2-5)

12. รายวิชา

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

141 001 ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา 3(2-2-5)

Foundations of Education

141 002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5)

การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการศึกษา

Introduction to Quantitative Methods and

ICT Application in Education

3.1.4.2 หมวดวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์ รวม 6 หน่วย

กิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปน้ี

141 101 หลักจัดการศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-6)

Current Principles and Concepts in

Education

141 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

Research Methodology in Education

3.1.4.3 หมวดวิชาบังคับ ด้านการบริหาร

การศึกษา 18 หน่วยกิต

มีการปรับเปลี่ยน ดังน้ี
-รหัสวิชา
-ช่ือวิชา
-คําอธิบายรายวิชา
-ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยกิต
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Assessment

หลักสูตร การสอน และการวัดผล

141 104 Moral and Ethics for School 3(2-2-5)

Administrators and Legal Issues in Education

หลักศีลธรรมและจรรยาบรรณสําห รับ ผู้บ ริหาร

สถานศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

141 105Advance Research 3(2-2-5)

Methodology in Education Administration

วิทยาการวิจัยระดับสูงในการบริหารการศึกษา

141 106 Seminar on Educational 3(2-2-5)

Reform Strategies and Quality Assurance

สัมมนาการปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพ

141 107 Educational Planning and 3(3-0-6)

Resource Management

การวางแผนทางการศึกษาและการจัดการทรัพยากร

การศึกษา

141 108 Practicum in Educational 3(120

ช่ัวโมง)Administration

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

(3) หมวดวิชาเลือก

เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี

141 201 Action Research in Education 3(2-2-5)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา

141 202 Seminar in Key Issues 3(2-2-5)

in School Reform

การสัมมนาประเด็นสําคัญในการปฏิรูปสถานศึกษา

141 203 Instructional Strategies 3(2-2-5)

for Effective Learning

ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

141 204 Seminar on Bilingual 3(0-6-9)

Program Administration

การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา

141 205 Job Satisfaction in 3(2-2-5)

Educational Institutions ความพึงพอใจในการทํางาน

141 201 ระบบการศึกษาและทฤษฎี 3(2-2-5)

การบริหารการศึกษา Educational Systems and Theories of Educational Administration

141202 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์ 3(2-2-5)

การศึกษาPolicy and Strategic Management in

Education

141 203 การบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ 3(2-2-5)

และกิจการนักเรียนManagement of

Curriculum, Learning and Student Affairs

141 204 การบริหารท่ัวไป งบประมาณ 3(2-2-5)

การเงินและทรัพยากรทางการศึกษา General,

Budgeting, Financial, and Resources

Management in Education

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถ 3(2-2-5)

วิชาชีพบริหารการศึกษา Capacity Building in

Educational Administration Profession

141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3(90ชั่วโมง)

การศึกษา Practicum in Educational

Administration

3.1.4.4หมวดวิชาเลือก ด้านการบริหารการศึกษา

6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปน้ี

141 301 สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร 3(0-4-5)

การศึกษา Seminar on Researches in

Educational Administration

141 302 การสัมมนาการจัดการคุณภาพ 3(0-4-5)

การศึกษา Seminar on Educational Quality

Management

141 303 ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนที่มี 3(2-2-5)

ประสิทธิภาพ Strategies for Effective Learning

141 304 ภาวะผู้นําเพ่ือการบริหารการ 3(2-2-5)

เปล่ียนแปลงและการบริหารความเส่ียง Leadership for Change and Risk Management in Education

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตร 3(0-4-5)

สองภาษาSeminar on Bilingual Program

Administration

มีการปรับเปลี่ยน ดังน้ี
-รหัสรายวิชา
-คําอธิบายรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
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ในสถานศึกษา

(4) วิทยานิพนธ์

141 300 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

(Thesis)

141 306 การบริหารจัดการการเรียนรู้ใน 3(2-2-5)

ระบบทางไกล Distance Learning

Management

3.1.4.5 วิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 1 รายวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 42

หน่วยกิต

141 401 วิทยานิพนธ์ 42(1890ช่ัวโมง)

(จําแนกลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 10 10 10

และ 12 หน่วยกิต ตามลําดับ โดยเสนอแผนการ

เสริมประสบการณ์และทําวิทยานิพนธ์แต่ละภาค

เ รียนท่ีมีการศึกษาเ ชิง ลึกอย่ างต่อ เ น่ือง เ ป็น

รายบุคคล)

แผน ก แบบ ก 2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 12

หน่วยกิต

141 501 วิทยานิพนธ์ 12(540 ช่ัวโมง)

Thesis

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี

แผน ก. (1)

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิตรวม

≥ 36

-

-

-

36

36

แผน ก. (2)

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่

ศึกษารายวิชา

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิตรวม

≥ 12

≥ 12

-

30

12

42

30

12

42

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
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(ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร)

อธิการบดี

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วันท่ี 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานความรู-้ทักษะทางด้านบริหารการศึกษา กับรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหลักสูตร

รายการมาตรฐานความรู้-ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

๑) การพัฒนาวิชาชีพ 141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถวิชาชีพบริหารการศึกษา

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถวิชาชีพบริหารการศึกษา

141 307 นวัตกรรมและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางการบริหารการศึกษา

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา

141 401 วิทยานิพนธ์

141 501 วิทยานิพนธ์

141 201 ระบบการศึกษาและทฤษฎีการบรหิารการศึกษา

141 308 เอกัตศึกษา

๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 141 203 การบริหารหลักสูตร การเรยีนรู้ และกิจการนักเรยีน

141 304 ภาวะผู้นําเพ่ือการบริหารการเปล่ียนแปลงและการบริหารความเสี่ยง

141 303 ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

141 301 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

๓) การบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษา 141 201 ระบบการศึกษาและทฤษฎีการบรหิารการศึกษา

141 202 การบริหารนโยบายและกลยทุธ์การศึกษา

141 306 การบริหารจัดการการเรียนรู้ในระบบทางไกล
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รายการมาตรฐานความรู-้ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 141 101 หลักจัดการศึกษาร่วมสมัย

141 203 การบริหารหลักสูตร การเรยีนรู้ และกิจการนักเรยีน

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา

141 306 การบริหารจัดการการเรียนรู้ในระบบทางไกล

141 307 นวัตกรรมและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางการบริหารการศึกษา

5) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 141 302 สัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา
141 303 ยุทธศาสตร์สําหรับการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

141 302 สัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา

6) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 141 203 การบริหารหลักสูตร การเรยีนรู้ และกิจการนักเรยีน

141 305 การสัมมนาการจัดหลักสูตรสองภาษา

7) การประกันคุณภาพการศึกษา 141 304 ภาวะผู้นําเพ่ือการบริหารการเปล่ียนแปลงและการบริหารความเสี่ยง

141 202 การบริหารนโยบายและกลยทุธ์การศึกษา

141 204 การบริหารท่ัวไป งบประมาณ การเงินและทรัพยากรทางการศึกษา

141 302 สัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา
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รายการมาตรฐานความรู-้ทักษะทางการบริหารการศึกษา รายวิชา/กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ตามหลักสูตร หมายเหตุ

8) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 141 101 หลักจัดการศึกษาร่วมสมัย

141 204 การบริหารท่ัวไป งบประมาณ การเงินและทรัพยากรทางการศึกษา

141 401 วิทยานิพนธ์

141 206 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

141 203 การบริหารหลักสูตร การเรยีนรู้ และกิจการนักเรยีน

141 205 การพัฒนาขีดความสามารถวิชาชีพบริหารการศึกษา
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